
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARY FA PRO W IZJI I OPŁ AT ZA CZYN N O ŚCI i USŁU GI  BAN K O W E ŚWIAD C ZO N E W WAL U CIE KRAJO W E J -  

KLIEN CI POŁ U DN IO W O -M A ZO W IE C KIEG O  BAN KU SPÓ Ł DZIE LC ZE G O W JEDLIŃ SK U   



SPIS TREŚCI             

              

DZIA Ł I. POST ANO WIE NIA OGÓL NE   

              

DZIA Ł  II. USŁU GI DLA KLIE NTÓ W INDYWID UA LNY CH  

 

 

Rozdział 1. Obsłu ga rachunków oszczędn ościowo -rozlic zenio wych (ROR)  

Rozdział 2. Rachunki oszczędn ościowe  

Rozdział 3. Rachunki termin owy ch lokat oszczędn ościowy ch    

Rozdział 4. Usługi bankow ości elektronicznej   

Rozdział 5. Karty płatnicze 

 

  

Rozdział 6. Kredyty i poży czki   

              

DZIA Ł III. USŁU GI DLA KLIE NTÓ W INSTYTU CJO NA LNY CH    

Rozdział 1. Obsłu ga rachunków rozliczeniow ych    

Rozdział 2. Rachunki lokat terminow ych  

 

 

Rozdział 3. Usługi bankow ości elektronicznej   

Rozdział 4. Karty płatnicze    

Rozdział 5. Kredyty i poży czki    

Rozdział 6. Gwarancje 

 

  

    

Dział IV. POZO STA ŁE OPŁA TY   

Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotów kow e   

Rozdział 2. Przecho wyw anie przedmiotów i papierów wartościow ych     

Rozdział 3. Inne czynnoś ci i usługi bankow e    

Rozdział 4. Karty debetow e obowiązujące od 15.12.2019r    

 

  
 

            

  



DZIA Ł I. POSTA N O W IEN IA OGÓLN E             
1.Południo wo -Ma zowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku  pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankow e dla klientów indywidualnych  oraz instytucjonaln ych 

zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankow e świadczone w waluci e krajow ej - Klienci Połud niow o -Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w 

Jedlińsku ",zwaną dalej taryfą . 

2. Pojęcia stosow ane w niniejszej taryfie oznaczają:           

1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunika cji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinform atycznej 

lub urządzeń elektronicznych, obejm ujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW, serwis SMS)udostępniany na podstawie odrębnej umow y, 

2) P-M BS -Połud niow o -Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedliń sku , jego oddziały , filie  
       

3)  SGB (Spółd zielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB -Ba nk S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umow y  

zrzeszenia,    

4) środek identyfikacji elektroniczn ej - zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniem ożliwia dostęp do systemu osob om nieupra wnionym, w szczególn ości token, karta 

hasło SMS , telekod, karta chipowa, PIN do karty chipowej.  

3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 

4. Kwoty prowizji podleg ają zaokrągle niu do pełnych groszy, na nast ępują cych zasa dach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie 

zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 

5. Wszelkie prowizje i opłaty bankow e pokryw a zleceniodawca operacji bankow ej, o ile strony nie ustaliły inaczej.        

6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachun ku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez pr zyjęcie wpłaty gotówkow ej albo 

bezgotów kowej.   

7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgo wane są w ciężar rachu nku, któreg o dotyczą; w uzasa dnion ych przypadkach dopuszcza się zaksięgow anie 

prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 

8 Prowizje i opłaty pobieran e są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziała ch:  

1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,  

         

2) cyklicznie, 

            

3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a P -M BS  

      

9. Opłaty cykliczn e, o których mowa w ust. 8 pkt 2, pobierane są w nastę pujących termin ach:  

       

1) 25 dnia każdego miesiąca - w przypad ku opłat za prowadze nie rachunków, 
        

2) w dniu miesią ca odpowiadającym dniowi pierw szego pobrania danej opłaty - w przypadku pozostałych opłat, 
      

z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpo częcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi 

świadczonej przez P-M BS, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystan y okres, jeżeli klient zrezygn ował z usługi przed upływem roku od  pobrania opłaty. 

10. Prowizje i opłaty dotyczące prowad zenia rachunków bankowych oraz udzielania kredytó w dla Jednostek Samorzą du Terytorialne go       
określan e są indywidualnie w zależno ści od warunków określon ych w specyfika cji  zamówienia  oraz na podsta wie odrębnych uchw ał 

Zarządu .     

11. Zasady przeliczania transakcji w waluta ch obcych zrealizowa nych kartami płatniczymi określon e są w regula minach funkcjono w ania poszczególnych kart płatniczych.   
12.W ydanie opinii o rachunku bądź zaświadczenia wymaga złożenia  wniosku z wyprzedzeniem z uwzględnie nie czynności podlegających podatkowi  VAT oraz możliw ości 

otrzym ania przez klienta Faktury Vat za tę czynność. 

13. Prowizje za operacje zrealizow ane kartami płatniczymi za granicą ustala ne są od kwoty transakcji wyrażo nej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określon ych w 

regula minach funkcjonow ania poszczeg ólnych kart płatniczych.  

14. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umow ach funkcjonow ania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie P-

M BS .   

  



Dział II. Usługi dla klien tó w indyw idu a lnych  

Rozd ział 1A. Obsłu g a rach u nkó w  oszczędn o ścio w o -r ozliczenio w ych ROR(s tand ard ) 

  

WYSZ C Z EG Ó L NIE NIE CZYNN O Ś CI 
Tryb pobie rania 

opłaty 

STAW K A OBO W IĄZ U JĄ C A 

ROR - (rach u nek oszczęd n ośc iow o -ro zl iczenio w y-s tand ard ) 

  

1. 

Otwarc ie i prow ad zenie rach u n ku: 
    

1) otwarc ie rachunku  - bez opłat 

2) prowadzen ie rachunku  miesięczn ie 3,99 zł 

2. Wpła ty gotó w ko w e na rachu n ek :     

1) 
dokonywane w placówce P-M BS w Jedlińsku - bez opłat 

2) dokonywane w urządzen iach samoobsługow ych P-M BS - bez opłat 

3. 
Wypła ty gotów ko w e z rach un ku dokon yw an e w placów ce P -M BS - bez opłat  

4. Realizacja przelew ów : za każdy   

  a) złożonych w formie papierowe j:     

  - na rachunki prowadzone w P-M BS    bez opłat 

  - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż P-M BS    3,99 zł 

  b) złożonych za pośrednictw em elektronicznych kana łów dostępu:      

  - na rachunki prowadzone w P-M BS    bez opłat 

  - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż P-M BS   0,90 zł 

  - na rachunki prowadzone w P-M BS    bez opłat 

  c) realizowanych w system ie SORB NE T   40,00 zł 

5. Przelew y wyko n yw an e auto m atycznie w terminie wskazan ym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą 

przyszłą ):   
  

1) realizac ja przelewu złożonego w formie papierow ej:  za każdy   

  a) na rachunki prowadzone w P-M BS  przelew bez opłat 

  b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż P-M BS    4,00 zł 

2) 
realizac ja przelewu złożonego za pośredn ictw em elektron icznych kanałów dostępu :  za każdy   

  a) na rachunki prowadzone w P-M BS  przelew bez opłat 

  b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż P-M BS    3,00 zł 

3) 
modyf ikac ja kwoty albo terminu zlecen ia stałego:  za każdą   

  a) złożona w formie papierowe j dyspozycję 1,00 zł 

  
b) złożona za pośrednictw em elektronicznych kana łów dostępu   bez opłat 

4) 
odwo łanie zlecenia stałego : za każdą   

  a) złożone w formie papierowe j dyspozycję 2,50 zł 

  
b) złożone za pośrednictw em elektronicznych kana łów dostępu   bez opłat 

6. Polecenie zapła ty : za każdą   

1) złożen ie zgody na korzystan ie z polecen ia zap łaty  dyspozycję 2,00 zł 

2) realizac ja polecen ia zapła ty z rachunku dłużn ika    1,00 zł 

3) odwo łanie pojedynczego niezrea lizow anego polecenia zapłaty albo aktualizacja treśc i zgody na korzystan ie z polecenia 

zapła ty* 
  5,00 zł 

4) odmow a wykonan ia polecen ia zapła ty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika    3,50 zł 

7. Ustano w ienie albo zmian a pełno m o cnic tw a do dysp o no w an ia rach u nk iem albo odwołanie pełno m o cnic tw a  
za każdą 

dyspozycję 
10,00 zł 



8. Sporząd zenie i wysłanie wyciąg u bankow ego :  -   

1) w formie papie ro w e j:     

  a) odbió r wyciąg u banko w eg o w placó w ce P-M BS  prow ad zącej rachu n ek    bez opłat  

  b)  wysy łan ie wyciągu banko w eg o za pośred nic tw em opera to ra poczto w eg o  za każdą przesyłkę  bez opłat  

2) popr zez elektr on iczn e kana ły dostępu oraz na adres poczty elekt ro niczn ej (e-m a il ) klienta   bez opłat 

9. Sporząd zenie kopi i :  za każdy   

1) wyciągu banko w eg o oraz histo ri i rach u n ku :  dokum ent   

  a) z bieżąceg o roku kalen d arzo w eg o    10,00 zł 

  b) z lat popr zedn ich   10,00 zł + po 5,00 zł za każdy poprzedni rok  

2) pojed yncze j dyspo zycj i złożon ej przez klien ta, gdy:     

  a) klient określi datę doko nania operac ji   10,00 zł 

  b) klient nie określ i daty doko n ania operacj i    20,00 zł 

10. Wyd anie zaśw iad czen ia o posiad aniu rach u nku bądź/ i wyso kośc i salda  
za każde 

zaświadczenie 
25,00 zł 

11. 
Za zmianę , odwołan ie dysp o zycj i (ośw iad czenia ) posiad acza rach u nku w spraw ie przezn aczenia wkład u na 

wypad ek śmierci  

za każde odwołan ie 

albo zmianę  
25,00 zł 

12. Realizacja dysp o zycj i spadko bie rcó w  
od każdego 

spadkob ie rcy 
25,00 zł 

13. Za zmianę rach un ku ze wspóln ego na indyw idu aln y i odwr otnie  
za każdą 

dyspozycję 
25,00 zł 

14. 
Za sporządzen ie i wysłan ie monitu z powo d u powstania niedop u szczaln ego salda debe tow eg o na rach un ku (po 

upływ ie termin u spłaty) 
za każdy monit 

8,50 ZŁ(koszt listu poleconego za potwie rdzen iem odbio ru wg 

cennika Usług pocztow ych Poczta Polska S.A.) 

15. wypo w iedzen ie umow y ramo w ej  przez posiad acza rach u n ku* *   jedno razow o  20,00 zł 

16. Sporząd zenie zestawien ia transakcj i płatniczych  
za każde 

zestawien ie  
bez opłat  

17 Telefo niczn e uzyskanie inform acji na hasło o stanie rach u n ku (usłu g a wyco fan a z oferty Naszeg o Banku )  
za każdą 

informację  
5,00 zł 

        

 
*)Opłata za aktua lizac ję nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktua lizac ji wynika ze zmiany numeru rachunku przez P -M BS . 

 
 

**) opłata pobierana jest w przypadku wypowiedzenia umowy ramow ej w terminie 6 mies iecy od daty jej zawarcia  
  

  



 Rozd ział 1B. Obsłu g a rach u nkó w  oszczędn o ścio w o -r ozliczenio w ych (ROR) KON T O DLA MŁOD Y CH    

  

WYSZ C Z EG Ó L NIE NIE CZYNN O Ś CI 
Tryb pobie rania 

opłaty 

STAW K A OBO W IĄZ U JĄ C A 

ROR -  KON T O DLA MŁOD Y CH  

  

1. 
Otwarc ie i prow ad zenie rach u n ku:     

1) 
otwarc ie rachunku  - bez opłat 

2) 
prowadzen ie rachunku  miesięczn ie bez opłat  

2. 
Wpła ty gotó w ko w e na rachu n ek :     

1) 
dokonywane w placówce P-M BS - bez opłat 

2) 
dokonywane w urządzen iach samoobsługow ych P-M BS - bez opłat 

3. 
Wypła ty gotów ko w e z rach un ku dokon yw an e w placów ce P-M BS - bez opłat 

4. 
Realizacja przelew ów : za każdy   

  a) złożonych w formie papierowe j:     

  - na rachunki prowadzone w P-M BS    bez opłat 

  
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż P-M BS    3,00 zł 

  b) złożonych za pośrednictw em elektronicznych kana łów dostępu:      

  - na rachunki prowadzone w P-M BS    bez opłat 

  
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż P-M BS   0,70 zł 

  - na rachunki prowadzone w P-M BS    bez opłat 

  
c) realizowanych w system ie SORB NE T   40,00 zł 

5. Przelew y wyko n yw an e auto m atycznie w terminie wskazan ym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą 

przyszłą ):   
  

1) 
realizac ja przelewu złożonego w formie papierow ej: za każdy   

  a) na rachunki prowadzone w P-M BS  przelew bez opłat 

  
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż P-M BS    3,00 zł 

2) 
realizac ja przelewu złożonego za pośredn ictw em elektron icznych kanałów dostępu : za każdy   

  a) na rachunki prowadzone w P-M BS  przelew bez opłat 

  
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż P-M BS    3,00 zł 

3) 
modyf ikac ja kwoty albo terminu zlecen ia stałego:  za każdą   

  a) złożona w formie papierowe j dyspozycję 1,00 zł 

  
b) złożona za pośrednictw em elektronicznych kana łów dostępu   bez opłat 

4) 
odwo łanie zlecenia stałego : za każdą   

  a) złożone w formie papierowe j dyspozycję 2,50 zł 

  
b) złożone za pośrednictw em elektronicznych kana łów dostępu   bez opłat 

6. 
Polecenie zapła ty : za każdą   

1) 
złożen ie zgody na korzystan ie z polecen ia zap łaty  dyspozycję 2,00 zł 

2) 
realizac ja polecen ia zapła ty z rachunku dłużn ika    1,00 zł 

3) odwo łanie pojedynczego niezrea lizow anego polecenia zapłaty albo aktualizacja treśc i zgody na korzystan ie z polecenia 

zapła ty 
  5,00 zł 

4) 
odmow a wykonan ia polecen ia zapła ty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika    3,50 zł 

    



7. Ustano w ienie albo zmian a pełno m o cnic tw a do dysp o no w an ia rach u nk iem albo odwołanie pełno m o cnic tw a  
za każdą 

dyspozycję 
10,00 zł 

8. Sporząd zenie i wysłanie wyciąg u bankow ego :  -   

1) w formie papie ro w e j:     

  a) odbió r wyciąg u banko w eg o w placó w ce P-M BS  prow ad zącej rachu n ek    bez opłat  

  b)  wysy łan ie wyciągu banko w eg o za pośred nic tw em opera to ra poczto w eg o  za każdą przesyłkę  bez opłat  

2) popr zez elektr on iczn e kana ły dostępu oraz na adres poczty elekt ro niczn ej (e-m a il ) klienta   bez opłat 

9. Sporząd zenie kopi i :  za każdy   

1) wyciągu banko w eg o oraz histo ri i rach u n ku :  dokum ent   

  a) z bieżąceg o roku kalen d arzo w eg o    10,00 zł 

  b) z lat popr zedn ich   10,00 zł + po 5,00 zł za każdy poprzedni rok  

2) pojed yncze j dyspo zycj i złożon ej przez klien ta, gdy:     

  a) klient określi datę doko nania operac ji   10,00 zł 

  b) klient nie określ i daty doko n ania operacj i    20,00 zł 

10. Wyd anie zaśw iad czen ia o posiad aniu rach u nku bądź/ i wyso kośc i salda  
za każde 

zaświadczenie 
25,00 zł 

11. 
Za zmianę , odwołan ie dysp o zycj i (ośw iad czenia ) posiad acza rach u nku w spraw ie przezn aczenia wkład u na 

wypad ek śmierci  

za każde odwołan ie 

albo zmianę  
25,00 zł 

12. Realizacja dysp o zycj i spadko bie rcó w  
od każdego 

spadkob ie rcy 
25,00 zł 

13. Za zmianę rach un ku ze wspóln ego na indyw idu aln y i odwr otnie  
za każdą 

dyspozycję 
25,00 zł 

14. 
Za sporządzen ie i wysłan ie monitu z powo d u powstania niedop u szczaln ego salda debe tow eg o na rach un ku (po 

upływ ie termin u spłaty) 
za każdy monit 

8,50 ZŁ(koszt listu poleconego za potwie rdzen iem odbio ru wg 

cennika Usług pocztow ych Poczta Polska S.A.) 

15. wypo w iedzen ie umow y ramo w ej przez klien ta *  jedno razow o 20,00 zł 

16. Za sporządzen ie zestaw ienia tran sakc ji płatniczych  
za każde 

zestawien ie  
bez opłat  

17. Telefo niczn e uzyskanie inform acji na hasło o stanie rach u n ku (usłu g a wyco fan a z oferty Naszeg o Banku )  
Za każdą 

informację  
5,00 zł 

  *)opłata pobie ran a jest w przyp adku wyp ow ied zenia umow y ramo w ej w terminie 6 miesi ęcy od daty jej zawarc ia   

 

  



Rozd ział 1C. Obsłu g a rach u nkó w  oszczędn o ścio w o -r ozliczenio w ych (PRO MIE N NE KON T O DLA EMER Y TÓ W , RENCIS T Ó W )  

  

WYSZ C Z EG Ó L NIE NIE CZYNN O Ś CI 
Tryb pobie rania 

opłaty 

STAW K A OBO W IĄZ U JĄ C A 

PRO M E NN E KONT O   

  

1. 
Otwarc ie i prow ad zenie rach u n ku:     

1) 
otwarc ie rachunku  - bez opłat 

2) 
prowadzen ie rachunku  miesięczn ie bez opłat 

2. 
Wpła ty gotó w ko w e na rachu n ek :     

1) 
dokonywane w placówce P-M BS - bez opłat 

2) 
dokonywane w urządzen iach samoobsługow ych P-M BS - bez opłat 

3. 
Wypła ty gotów ko w e z rach un ku dokon yw an e w placów ce P -M BS - bez opłat 

4. 
Realizacja przelew ów : za każdy   

  a) złożonych w formie papierowe j:     

  - na rachunki prowadzone w P-M BS    bez opłat 

  
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż P-M BS    3,50 zł 

  b) złożonych za pośrednictw em elektronicznych kana łów dostępu:      

  - na rachunki prowadzone w P-M BS    bez opłat 

  
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż P-M BS   0,90 zł 

  - na rachunki prowadzone w P-M BS    bez opłat 

  
c) realizowanych w system ie SORB NE T   40,00 zł 

5. Przelew y wyko n yw an e auto m atycznie w terminie wskazan ym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą 

przyszłą ):   
  

1) 
realizac ja przelewu złożonego w formie papierow ej:  za każdy   

  a) na rachunki prowadzone w P-M BS  przelew bez opłat 

  
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż P-M BS    3,00 zł 

2) 
realizac ja przelewu złożonego za pośredn ictw em elektron icznych kanałów dostępu :  za każdy   

  a) na rachunki prowadzone w P-M BS  przelew bez opłat 

  
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż P-M BS    3,00 zł 

3) 
modyf ikac ja kwoty albo terminu zlecen ia stałego:  za każdą   

  a) złożona w formie papierowe j dyspozycję 1,00 zł 

  
b) złożona za pośrednictw em elektronicznych kana łów dostępu   bez opłat 

4) 
odwo łanie zlecenia stałego : za każdą   

  a) złożone w formie papierowe j dyspozycję 2,50 zł 

  
b) złożone za pośrednictw em elektronicznych kana łów dostępu   bez opłat 

6. 
Polecenie zapła ty : za każdą   

1) 
złożen ie zgody na korzystan ie z polecen ia zap łaty  dyspozycję 2,00 zł 

2) 
realizac ja polecen ia zapła ty z rachunku dłużn ika    1,00 zł 

3) 
odwo łanie pojedynczego niezrea lizow anego polecenia zapłaty albo aktualizacja treśc i zgody na korzystan ie z polecenia 

zapła ty 2) 
  5,00 zł 

4) odmow a wykonan ia polecen ia zapła ty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika    3,50 zł 

    



7. Ustano w ienie albo zmian a pełno m o cnic tw a do dysp o no w an ia rach u nk iem albo odwołanie pełno m o cnic tw a  
za każdą 

dyspozycję 
10,00 zł 

8. Sporząd zenie i wysłanie wyciąg u bankow ego :  -   

1) w formie papierow ej:     

  a) odbiór wyciągu bankow ego w placów ce P-M BS  prowadzącej rachunek   bez opłat  

  b)  wysyłan ie wyciągu bankowego za pośrednic twem operato ra pocztowego za każdą przesyłkę  bez opłat  

2) 
poprzez elektron iczne kanały dostępu oraz na adres poczty elek tron icznej (e-m a il) klienta   bez opłat 

9. 
Sporząd zenie kopi i :  za każdy   

1) 
wyciągu bankowego oraz histo rii rachunku: dokum ent   

  
a) z bieżącego roku kalenda rzow ego    10,00 zł 

  b) z lat poprzedn ich 
  10,00 zł + po 5,00 zł za każdy poprzedni rok  

2) 
pojedyncze j dyspozycji złożone j przez klienta , gdy:      

  
a) klient określi datę dokonan ia operac ji   10,00 zł 

  
b) klient nie okreś li daty dokonan ia operacji   20,00 zł 

10. Wyd anie zaśw iad czen ia o posiad aniu rach u nku bądź/ i wyso kośc i salda  
za każde 

zaświadczenie 
25,00 zł 

11. 
Za zmianę , odwołan ie dysp o zycj i (ośw iad czenia ) posiad acza rach u nku w spraw ie przezn aczenia wkład u na 

wypad ek śmierci  

za każde odwołan ie 

albo zmianę  
25,00 zł 

12. Realizacja dysp o zycj i spadko bie rcó w  
od każdego 

spadkob ie rcy 
25,00 zł 

13. Za zmianę rach un ku ze wspóln ego na indyw idu aln y i odwr otnie  
za każdą 

dyspozycję 
25,00 zł 

14. Wyp o wied zenie Umow y ramo w ej przez klienta * jedno razow o 20,00 zł 

15. 
Za sporządzen ie i wysłan ie monitu z powo d u powstania niedop u szczaln ego salda debetow eg o na rach un ku (po 

upływ ie termin u spłaty) 
za każdy monit 

8,50 ZŁ(koszt listu poleconego za potwie rdzen iem odbio ru wg 

cennika Usług pocztow ych Poczta Polska S.A.) 

16. spor ządzenie zestaw ienia transakcj i płatniczych  
za każde 

zestawien ie  
bez opłat  

17. Telefo niczn e uzyskanie inform acji na hasło o stanie rach u n ku (usłu g a wyco fan a z oferty Naszeg o Banku )  
za każdą 

informację  
5,00 zł 

 *)opłata pobierana jest w przypadku wypowiedzenia umowy ramow ej w termin ie 6 mies i ęcy od daty jej zawarc ia  

 

  



Rozd ział 1D. Obsłu g a rach u nkó w  oszczędn o ścio w o -r ozliczenio w ych ('KO NT O ZA ZŁOTÓ W K Ę" ) Wyco fan o z oferty 

banku    

  

WYSZ C Z EG Ó L NIE NIE CZYNN O Ś CI 
Tryb pobie rania 

opłaty 

STAW K A OBO W IĄZ U JĄ C A 

konto za złotó w kę  

  

1. 
Otwarc ie i prow ad zenie rach u n ku:     

1) 
otwarc ie rachunku , wydanie karty - bez opłat 

2) 
prowadzen ie rachunku i obsługa karty MASTE R CA R D  miesięczn ie 1,00 zł 

2. 
Wpła ty w banko m atach sieci SGB i Ban ku Polskiej Spółd zielczo śc i    bez opłat  

1) 
wypłaty w bankom atach za granicą  - bez opłat 

2) 
wypłaty gotówki w sklepach podczas zakupów na terenie polski (cashback) - bez opłat 

3. 
wypłaty z innych banko m ató w w kraju  za każdą wypła tę  3,00 zł 

4. 
opłata za obsłu g kolejn ej karty wydane j do rach u nku  miesięczn ie  2,00 zł 

5. 
zmiana PIN kartą płatniczą w bankom atach:      

  
a) sieci SGB   4,50 zł 

  
b) innych sieci   7,00 zł 

6. 
spraw d zenie kartą płatniczą w banko m ac ie wyso ko śc i dostęp nych środkó w na rach un ku :      

  
a) sieci SGB    1,00 zł 

  
b) innych sieci    1,50 zł 

7. 
Realizacja przelew ów : za każdy   

1) 
w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł: przelew   

  a) złożonych w formie papierowe j:     

  - na rachunki prowadzone w P-M BS    bez opłat 

  
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż P-M BS    3,00 zł 

  b) złożonych za pośrednictw em elektronicznych kana łów dostępu:      

  - na rachunki prowadzone w P-M BS    bez opłat 

  
- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż P-M BS   0,50 zł 

  - na rachunki prowadzone w P-M BS    bez opłat 

  
c) realizowanych w system ie SORB NE T   40,00 zł 

  
      

8. Przelew y wyko n yw an e auto m atycznie w terminie wskazan ym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą 

przyszłą ):   
  

1) 
realizac ja przelewu złożonego w formie papierow ej:  za każdy   

  a) na rachunki prowadzone w P-M BS  przelew bez opłat 

  
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż P-M BS    3,00 zł 

2) 
realizac ja przelewu złożonego za pośredn ictw em elektron icznych kanałów dostępu :  za każdy   

  a) na rachunki prowadzone w P-M BS  przelew bez opłat 

  
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż P-M BS    1,50 zł 

3) 
modyf ikac ja kwoty albo terminu zlecen ia stałego:  za każdą   

  a) złożona w formie papierowe j dyspozycję 1,00 zł 



  
b) złożona za pośrednictw em elektronicznych kana łów dostępu   bez opłat 

4) 
odwo łanie zlecenia stałego : za każdą   

  a) złożone w formie papierowe j dyspozycję 2,50 zł 

  b) złożone za pośrednictw em elektronicznych kana łów dostępu   bez opłat 

9. Polecenie zapłaty : za każdą   

1) złożen ie zgody na korzystan ie z polecen ia zap łaty  dyspozycję 2,00 zł 

2) realizac ja polecen ia zapła ty z rachunku dłużn ika    1,00 zł 

3) odwo łanie pojedynczego niezrea lizow anego polecenia zapłaty albo aktualizacja treśc i zgody na korzystan ie z polecenia 

zapła ty 
  5,00 zł 

4) odmow a wykonan ia polecen ia zapła ty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika    3,50 zł 

10. 
Ustanowienie albo zmiana pełnom ocnictw a do dysponow ania rachunk iem  

za każdą 

dyspozycję 
5,00 zł 

11. Sporządzen ie i wysłan ie wyciągu bankowego :  -   

1) w formie papierow ej:     

  a) jeżeli klient korzysta z elek tronicznych kanałów dostępu    2,00 zł 

  b) jeżeli klient nie korzysta z elektronicznych kana łów dostępu    bez opłat  

        

2) poprzez elektron iczne kanały dostępu oraz na adres poczty elek tron icznej (e-m a il) klienta   bez opłat 

12. Sporządzen ie kopii:  za każdy   

1) wyciągu bankowego oraz histo rii rachunku: dokum ent   

  a) z bieżącego roku kalenda rzow ego    10,00 zł 

  b) z lat poprzedn ich   10,00 zł + po 5,00 zł za każdy poprzedni rok  

2) pojedyncze j dyspozycji złożone j przez klienta , gdy:     

  a) klient określi datę dokonan ia operac ji   10,00 zł 

  b) klient nie okreś li daty dokonan ia operacji   20,00 zł 

13. 
Wydanie zaświadczen ia o posiadaniu rachunku bądź/ i wysokości salda 

za każde 

zaświadczenie 
13,00 zł 

14. Za zmianę, odwołan ie dyspozycji (oświadczen ia ) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 

śmierc i  

za każde odwołan ie 

albo zmianę  
20,00 zł 

15. 
Realizac ja dyspozyc ji spadkob ierców  

od każdego 

spadkob ie rcy 
15,00 zł 

16. 
Za zmianę rachunku ze wspó lnego na indywidua lny i odwrotnie  

za każdą 

dyspozycję 
20,00 zł 

17. Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszcza lnego salda debetowego na rachunku (po upływ ie 

terminu spłaty) 
za każdy monit 

8,50 ZŁ(koszt listu poleconego za potwie rdzen iem odbio ru wg 

cennika Usług pocztow ych Poczta Polska S.A.) 

18. 
sporządzenie zestaw ienia transakc ji płatniczych  

za każde 

zestaw ien ie  
bez opłat  

19. 
Telefon iczne uzyskanie informacji na hasło o stanie rachunku (usługa wycof ana z oferty Naszego Banku )  

za każdą 

informację  
5,00 zł 

 

  



Rozd ział 1.E. "POD ST A W O W Y RAC HU N EK PŁAT NIC ZY " 

  

WYSZ C Z EG Ó L NIE NIE CZYNN O Ś CI 
Tryb pobie rania 

opłaty 

STAW K A OBO W IĄZ U JĄ C A 

  
PODST A W O W Y RACH UN EK PŁAT NIC Z Y 

  

1. 
Otwarc ie i prow ad zenie rach u n ku:     

1) otwarc ie rachunku  - bez opłat 

2) prowadzen ie rachunku  miesięczn ie bez opłat 

2. 
Wpła ty gotó w ko w e na rachu n ek :     

1) 
dokonywane w placówce P-M BS - bez opłat 

2) 
dokonywane w urządzen iach samoobsługow ych P-M BS - bez opłat 

3. 
Wypła ty gotów ko w e z rach un ku dokon yw an e w placów ce P -M BS - bez opłat 

4. 
Realizacja przelew ów :     

1) 
w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł: za każdy przelew    

  a) złożonych w formie papierowe j:     

  - na rachunki prowadzone w P-M BS    bez opłat 

  - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż P-M BS  

  
pięć dyspozyc ji w miesiącu kalenda rzowym  bez opłat każda 

kolejna 5,00 zł* 

  b) złożonych za pośrednictw em elektronicznych kana łów dostępu:  za każdy przelew    

  - na rachunki prowadzone w P-M BS    bez opłat 

  

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż P-M BS 

  
pięć dyspozyc ji w miesiącu kalenda rzowym  bez opłat każda 

kolejna 0,75 zł* 

  
c) realizowanych w system ie SORB NE T 1) za każdy przelew 30,00 zł 

2) 
w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelew y realizow ane są w systemie SORB N ET )   10,00 zł 

5. Przelew y wyko n yw an e auto m atycznie w terminie wskazan ym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą 

przyszłą ):   
  

1) 
realizac ja przelewu złożonego w formie papierow ej: za każdy przelew    

  
a) na rachunki prowadzone w P-M BS    bez opłat 

  

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż P-M BS  

  
pięć dyspozyc ji w miesiącu kalenda rzowym  bez opłat każda 

kolejna 3,00 zł* 

2) 
realizac ja przelewu złożonego za pośredn ictw em elektron icznych kanałów dostępu :  za każdy przelew    

  a) na rachunki prowadzone w P-M BS    bez opłat 

  

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż P-M BS  

  
pięć dyspozyc ji w miesiącu kalenda rzowym  bez opłat każda 

kolejna 0,75 zł* 

3) 

modyf ikac ja kwoty albo terminu zlecen ia stałego:  

za każdą 

dyspozycję 
  

  a) złożona w formie papierowe j   bez opłat 

  
b) złożona za pośrednictw em elektronicznych kana łów dostępu   bez opłat 

4) 

odwo łanie zlecenia stałego : 

za każdą 

dyspozycję 
  

  
a) złożone w formie papierowe j   bez opłat 



  
b) złożone za pośrednictw em elektronicznych kana łów dostępu   bez opłat 

6. 
Polecenie zapłaty :     

1) 

złożen ie zgody na korzystan ie z polecen ia zap łaty  

za każdą 

dyspozycje 
bez opłat 

2) 

realizac ja polecen ia zapła ty z rachunku dłużn ika  

za każdą 

dyspozycje 
bez opłat 

3) odwo łanie pojedynczego niezrea lizow anego polecenia zapłaty albo aktualizacja treśc i zgody na korzystan ie z polecenia 

zapła ty 

za każdą 

dyspozycje 
bez opłat 

4) 

odmow a wykonan ia polecen ia zapła ty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika  

za każdą 

dyspozycje 
bez opłat 

7. 

Ustanowienie albo zmiana pełnom ocnictw a do dysponow ania rachunk iem  

za każdą 

dyspozycję 
bez opłat 

8. 
Sporządzen ie i wysłan ie wyciągu bankowego : -   

1) 
w formie papierow ej: za każdą przesyłkę    

  
a) odbiór wyciągu bankow ego w placów ce P-M BS  prowadzącej rachunek   bez opłat 

  
b)za pośredn ictw em Poczty Polsk iej S.A.    10,00 zł 

  
c) jeżeli klient korzysta z elek tronicznych kanałów dostępu   10,00 zł 

2) 
poprzez elektron iczne kanały dostępu oraz na adres poczty elek tron icznej (e-m a il) klienta za każdą przesyłkę  bez opłat 

10. 
Sporządzen ie kopii:      

1) 
wyciągu bankowego oraz histo rii rachunku: za każdy dokum ent   

  
a) z bieżącego roku kalenda rzow ego    10,00 zł 

  
b) z lat poprzedn ich   10,00 zł + po 5,00 zł za każdy poprzedni rok  

2) 
pojedyncze j dyspozycji złożone j przez klienta , gdy:  za każdy dokum ent   

  
a) klient określi datę dokonan ia operac ji   10,00 zł 

  
b) klient nie okreś li daty dokonan ia operacji   20,00 zł 

11. 

Wydanie zaświadczen ia o posiadaniu rachunku bądź/ i wysokości salda 

za każde 

zaświadczenie 
25,00 zł 

12. Za zmianę, odwołan ie dyspozycji (oświadczen ia ) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 

śmierc i  

za każde odwołan ie 

albo zmianę  
bez opłat  

13. 

Realizac ja dyspozyc ji spadkob ierców  

od każdego 

spadkob ie rcy 
bez opłat  

14. 

Za zmianę rachunku ze wspó lnego na indywidua lny i odwrotnie  

za każdą 

dyspozycję 
bez opłat  

15. Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszcza lnego salda debetowego na rachunku (po upływ ie 

terminu spłaty) 
za każdy monit 

8,50 ZŁ(koszt listu poleconego za potwie rdzen iem odbio ru wg 

cennika Usług pocztow ych Poczta Polska S.A.) 

16. 

sporządzenie zestaw ienia transakc ji płatniczych  

za każde 

zestawien ie  
bez opłat  

17.  

Telefon iczne uzyskanie informacji na hasło o stanie rachunku (usługa wycof ana z oferty Naszego Banku )  

za każdą 

informację  
5,00 zł 

 

*do limitu 5 bezp łatnych transakcji w mies iącu kalenda rzow ym uwzg lędn ia się czynności oznaczone*  
  

 

  



Rozd ział 1.F. Obsłu ga rach un kó w oszczęd n ośc io w o rozliczenio w ych "Kon to dla obyw ate li Ukrain y"  

  

WYSZ C Z EG Ó L NIE NIE CZYNN O Ś CI 
Tryb pobie rania 

opłaty 

STAW K A OBO W IĄZ U JĄ C A 
STAW K A OBO W IĄZ U JĄ C A  

tak jak w przyp adku ROR STAND AR D 

  

do dnia 31 marca 2023 roku 

 

  od dnia 01 kwietnia 2023 roku 

1. 
Otwarc ie i prow ad zenie rach u n ku:       

1) otwarc ie rachunku  - bez opłat bez opłat 

2) prowadzen ie rachunku  miesięczn ie bez opłat 3,99 zł 

3) zamkn ięcie rachunku    bez opłat bez opłat 

2. 
Wpła ty gotó w ko w e na rachu n ek :       

1) 
dokonywane w placówce P-M BS - bez opłat bez opłat 

2) 
dokonywane w urządzen iach samoobsługow ych P-M BS - bez opłat bez opłat 

3. 
Wypła ty gotów ko w e z rach un ku dokon yw an e w placów ce P-M BS - bez opłat bez opłat 

4. 
Dostęp do banko w o ści elektro niczn ej    bez opłat bez opłat 

5. 
wydan ie oraz obsługa karty zbliżen iowe j VISA    bez opłat  25 zł 

6. Przelew y: 
      

1) 
realizac ja przelewu złożonego w formie papierow ej: za każdy przelew      

  
a) na rachunki prowadzone w P-M BS    bez opłat bez opłat 

  
b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż P-M BS    bez opłat  3,99 zł 

2) 
realizac ja przelewu złożonego za pośredn ictw em elektron icznych kanałów dostępu :  za każdy przelew      

  a) na rachunki prowadzone w P-M BS    bez opłat bez opłat 

  b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż P-M BS      0,90 zł 

  c) realizowanych w system ie SORB NE T     40,00 zł 

7. opłata za przewa lutowan ie transakc ji dokonane j w waluc ie innej niż PLN   

w wysokośc i 3% kwoty 

transakc ji   

8. Ustanowienie albo zmiana pełnom ocnictw a do dysponow ania rachunk iem  

za każdą 

dyspozycję  10,00 zł 

9. 

Za zmianę, odwołan ie dyspozycji (oświadczen ia ) posiadacza rachunku w sprawie 

przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci  

za każde odwołan ie 

albo zmianę  25,00 zł 

10. Realizac ja dyspozyc ji spadkob ierców  

od każdego 

spadkob ie rcy  25,00 zł 

11. 

Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszcza lnego salda 

debetowego na rachunku (po upływie terminu spłaty) za każdy monit  

koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg cenn ika 

Usług poczto w ych Poczta Polska S.A. obowiązujący na dzień 

wysłania monitu 

     
 

  



Rozd ział 2. Rach u n ki oszczęd n ośc iow e  

  WYSZ C Z EG Ó L NIE NIE CZYNN O Ś CI Tryb pobie rania opłaty STAW K A OBO W IĄZ U JĄ C A 

1. Otwarc ie i prow ad zenie rach u n ków  oszczędn o ścio w ych : -   

1) otwarc ie rachunku   bez opłat 

2) prowadzen ie rachunku   bez opłat 

2. Wpła ty gotó w ko w e na rachu n ek oszczędn o ścio w y  - bez opłat 

3. Wypła ty gotów ko w e z rach un ku oszczędn o ścio w eg o :                                             

  a) rachunek ''Skarbonka" 

za każdą wypła tę 

  jedna wypła ta w mies iącu kalenda rzow ym bez opłat, każda kolejna 5,00 *                                                            

  b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż P-M BS  bez opłat 

4. 1. Realizacja przelew ó w  na rach u nek oszczęd n ośc iow y: 

za każdy przelew  

  

  a) na rachunki prowadzone w P-M BS  jeden przelew w mies iącu kalenda rzow ym bez opłat, każdy kolejny 5,00*  

  b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż P-M BS  jeden przelew w mies iącu kalenda rzow ym bez opłat, każdy kolejny 10,00** 

  c) realizowanych w system ie SORB NE T ** jeden przelew w mies iącu kalenda rzow ym bez opłat, każdy kolejny 40,00**  

  2. Realizacja przelew ó w  z rach u n ków  SKO i PKZP    

  a) na rachunki prowadzone w P-M BS  bez opłat 

  b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż P-M BS  10,00 zł 

5. 
Sporząd zenie i przes łanie wyciąg u banko w eg o za pośred nic tw em 

oper a to ra poczto w eg o 
- bez opłat 

6. Wyd anie zaśw iad czen ia o stan ie oszczęd n o ści za każde zaświadczen ie  25,00 zł 

7. 
Ustano w ienie albo zmian a pełno m o c nic tw a do dysp o no w an ia rach u nk iem 

oszczęd n o ścio w ym albo odwołanie pełnom ocn ic tw a  
za każdą dyspozyc ję  10,00 zł 

8. 
Za zmianę , odwołan ie dysp o zycj i (ośw iad czenia ) posiad acza rach u nku w 

spraw ie przezn aczen ia wkładu na wypad ek śmierc i  
za każdą dyspozyc ję  25,00 zł 

9. Realizacja dysp o zycj i spadko bie rcó w  od każdego spadkobie rcy 25,00 zł 

10. Za zmianę rach un ku ze wspóln ego na indyw idu aln y i odwr otnie  za każdą dyspozyc ję  25,00 zł 

 
*  P-MBS w Jedlińsku nie pobie ra opłaty od jednej operacji w mies iącu kalenda rzow ym niezależn ie od tego, czy 

jest to operac ja w formie gotów kow ej, czy też w formie bezgo tów kowe j. 
 

 
**Prze lewy realizowane wyłącznie w formie papierowe j w placów ce P -M BS  

  

 

  



Rozd ział 3. Rach u n ki termino w ych lokat oszczęd n ośc iow ych 

  WYSZ C Z EG Ó L NIE NIE CZYNN O Ś CI Tryb pobierania opłaty STAW K A OBO W IĄZ U JĄ C A 

1. Otwarc ie rach u nku :      

1) terminow ej lokaty oszczędnościow ej - bez opłat 

2. Prow ad zenie rach u n ku :     

1) terminow ej lokaty oszczędnościow ej - bez opłat 

3. Wpła ty gotó w ko w e na rachu n ek  - bez opłat 

4. Wypła ty gotów ko w e z rach un ku  - bez opłat 

5. Realizacja przelew ów *: za każdy przelew    

  a) na rachunki prowadzone w P-M BS    bez opłat 

  b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż P-M BS   10,00 zł 

  c) realizowanych w system ie SORB NE T   40,00 zł 

6. Wyd anie zaśw iad czen ia o stan ie oszczęd n o ści za każde zaświadczen ie  25,00 zł 

7. Ustano w ienie albo zmian a pełno m o cnic tw a do dysp o no w an ia rach u nk iem lokaty albo odwołan ie pełno m o cn ic tw a 

: za każdą dyspozyc ję 
  

  terminow ej lokaty oszczędnościow ej   10,00 zł 

8. Za zmianę , odwołan ie dysp o zycj i (ośw iad czenia ) posiad acza rach u nku w spraw ie przezn aczenia wkład u na 

wypad ek śmierci  za każdą dyspozyc ję 
25,00 zł 

9. Realizacja dysp o zycj i spadko bie rcó w  
 od każdego spadkob ie rcy 25,00 zł 

10. Ustano w ienie blokad y na zabezpieczenie wierzy teln o ści na rachu n ku lokaty termin ow ej  na rzecz:  za każdą dyspozyc ję   

1) P-M BS    bez opłat 

2) innych podmio tów, niż wskazany w pkt 1   25,00 zł 

11. Zerw an ie terminowe j lokaty oszczędnościow ej przed terminem umow nym **  za każdą dyspozyc ję 10,00 zł 

 
*Przel ew y realizo w an e wyłączni e w formie papi er ow ej w placów ce P-M BS    

 
**) nie dotyczy zerwani a lokat termi no w ych  odnaw i al nych  w okresi e 14 dni po termi ni e zapad al no ści    

 

  



Rozd ział 4. Usłu gi banko w o ści elek tro niczn ej  

  

Wyszczegó lnienie czyn n ośc i Tryb pobie rania opłaty  Staw ka obow iązująca  

 

1. Udostęp nienie elektro niczn ych kanałó w dostęp u :      

1) kanału WWW    bez opłat  

2) usługa  SERW IS  SMS wysyłane na żądan ie klienta , w skład którego wchodzą:      

  informacji o rachunku , limit 40-tu  smsów w miesiącu  ,  miesięczn ie 5,00 zł  

3) opłata za każdy kolejny sms poza limit o którym mowa w pkt 2  za każdy sms  0,05 zł  

 3.  Opłata za auto ryzac ję sms -em   bez opłat  

4. Usługa płatności natychm iastow ych : - -  

  express ELIK S IR (do 50 tys. zł)   za każdy przelew  10,00 zł  

5. 

Odblokowan ie elek tronicznych kanałów dostępu  na skutek niep rawid łow ego zalogow ania się przez posiadacza rachunku  

za każdą dyspozyc ję  3,00 zł  

 

  



Rozd ział 5. Karty płatnicze    

5.1.Karty wydan e do rach u n ku oszczęd n ośc iow o -ro zl iczenio w eg o VISA ELECT R O N    

  

WYSZ C Z EG Ó L NIE NIE CZYNN O Ś CI Tryb pobie rania opłaty  
STAW K A OBO W IĄZ U JĄ C A 

Visa Elect ro n payW ave 

1. Wyd anie i wzno w ienie karty dla: za każdą kartę   

1) posiadacza rachunku   25,00 zł 

2) wspó łposiadacza rachunku    25,00 zł 

3) osoby wskazane j     25,00 zł 

        

2. Wyd anie nowe j karty  w miejsce utraco n ej  lub duplika tu w przyp adku uszko d zen ia  
za każdą kartę 

40,00 zł 

  
    

3. Zastrzeżenie karty  - bez opłat 

4. obsłu ga  karty miesięczn ie 2,50 zł 

5. Zmian a limitó w  oper acji bezgo tó w ko w ych lub wypła t gotó w k i na wnio sek klienta  za każdą zmianę 5,00 zł 

6. Opła ta za wypła tę gotów ki: za każdą wypła tę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 

  

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

2) w kasach banków SGB 6) 1,50 zł 

3) w bankom atach innych, niż wskazane w pkt 1   2% min. 5,00 zł 

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 26) naliczana od wypłacanej kwoty 2% min. 4,50 zł 

5) w bankom atach za granicą  3% min. 10,00 zł 

7. Wyd anie pierw szeg o numer u PIN za każdy numer PIN bez opłat 

8. Wyd anie noweg o numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 

9. Zmian a PIN w banko m atach : 7) za każdą zmianę   

1) banków SGB  

 

3,50 zł 

2) innych , niż wskazane w pkt 1 

 

7,00 zł 

10. Spraw d zenie salda rachu n ku w banko m atach : za każde sprawdzenie    

1) banków SGB 

 

bez opłat 

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

11. Eksp reso w e przesłanie karty lub numer u PIN (dos ta rczenie w ciągu 3 dni robo czych)  za każdą przesyłkę  45,00 zł 

12. Tran sakc je bezg otów kow e  - bez prowiz j i 

13. Opła ta za przeliczenie transakcji doko n an ej w walu cie obcej 8) 

naliczana od kwoty transakc ji, 

pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 

3% 

  
  

 
6)  Pod warunkiem , że placów ka udostępnia usługę wypła t w POS.    

 
 7) Pod warunkiem  , że placówka udostępn ia usługę  

  

 
8) Okreś lona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB -Banku S.A. z dnia rozliczen ia płatności. 

  

 

  



5.2. Karty wyd ane do rachu n ku oszczędn o ścio w o -r ozliczenio w eg o "Mło dzieżow a    

  

WYSZ C Z EG Ó L NIE NIE CZYNN O Ś CI Tryb pobie rania opłaty  

STAW K A OBO W IĄZ U JĄ C A 

Visa Elect ro n payW ave młodzieżo w a  

1. Wyd anie i wzno w ienie karty : za każdą kartę 20,00 zł 

        

        

2. Wyd anie nowe j karty  w miejsce utraco n ej lub duplika tu w przyp ad ku uszkod zenia  
za każdą kartę 

20,00 zł 

  
    

3. Zastrzeżenie karty  - bez opłat 

4. Użytkow anie karty miesięczn ie bez opłat  

5. Zmian a limitó w  oper acji bezgo tó w ko w ych lub wypła t gotó w k i na wnio sek klienta  za każdą zmianę 5,00 zł 

6. Opła ta za wypła tę gotów ki: za każdą wypła tę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 

  

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

2) w kasach banków SGB 6)   1,50 zł 

3) w bankom atach innych, niż wskazane w pkt 1   2% min. 5,00 zł 

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 6) naliczana od wypłacanej kwoty 2% min. 4,50 zł 

5) w bankom atach za granicą 3% min. 10,00 zł 

7. Wyd anie pierw szeg o numer u PIN za każdy numer PIN bez opłat 

8. Wyd anie noweg o numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 

9. Zmian a PIN w banko m atach : 7) za każdą zmianę   

1) banków SGB  

 

3,50 zł 

2) innych , niż wskazane w pkt 1 

 

7,00 zł 

10. Spraw d zenie salda rachu n ku w banko m atach : za każde sprawdzenie    

1) banków SGB 

 

bez opłat 

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

11. Eksp reso w e przesłanie karty lub numer u PIN (dos ta rczenie w ciągu 3 dni robo czych)  za każdą przesyłkę 45,00 zł 

12. Tran sakc je bezg otów kow e  - bez prowiz j i 

13. Opła ta za przeliczenie transakcji doko n an ej w walu cie obcej 8) 

naliczana od kwoty transakc ji, 

pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 

3% 

 6)  Pod warunkiem , że placów ka udostępnia usługę wypła t w POS.   

  7) Pod warunkiem  , że placówka udostępn ia usługę  
  

 8) Okreś lona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB -Banku S.A. z dnia rozliczen ia płatności. 
  

 

  



5.3. Karty wyd ane do rachu n ku oszczędn o ścio w o -r ozliczenio w eg o "Pod staw o w y rach u n ek płatn iczy".  
 

  
WYSZ C Z EG Ó L NIE NIE CZYNN O Ś CI Tryb pobie rania opłaty  

STAW K A OBO W IĄZ U JĄ C A 

Visa Elect ro n payW ave 

1. Wyd anie i wzno w ienie karty dla: za każdą kartę   

1) posiadacza rachunku   bez opłat 

2) wspó łposiadacza rachunku    bez opłat 

3) osoby wskazane j     bez opłat 

        

2. Wyd anie nowe j karty  w miejsce utraco n ej  lub duplika tu w przyp adku uszko d zen ia  
za każdą kartę bez opłat 

  
  

3. Zastrzeżenie karty  - bez opłat 

4. Użytkow anie karty miesięczn ie bez opłat 

5. Zmian a limitó w  oper acji bezgo tó w ko w ych lub wypła t gotó w k i na wnio sek klienta  za każdą zmianę bez opłat 

6. Opła ta za wypła tę gotów ki: za każdą wypła tę, pobierana 

w dniu rozliczenia operacji 
  

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

2) w kasach banków SGB 6)   bez opłat 

3) w bankom atach innych, niż wskazane w pkt 1   
pięć rozliczonych wypła t w miesiącu 

kalenda rzow ym bez opłat, każda kolejna 

2,0% min. 5,00 zł * 

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 26) naliczana od wypłacanej 

kwoty 

bez opłat 

5) w bankom atach za granicą  
pięć rozliczonych wypła t w miesiącu 

kalenda rzow ym bez opłat, każda kolejna 

2,0% min. 5,00 zł * 

6) w bankom atach za granicą (poza teryto rium państw członkow skich EOG)  naliczana od wypłacanej 

kwoty 
nie dotyczy 

7. Wyd anie pierw szeg o numer u PIN za każdy numer PIN bez opłat 

8. Wyd anie noweg o numeru PIN za każdy numer PIN bez opłat 

9. Zmian a PIN w banko m atach : 7) za każdą zmianę   

1) banków SGB  

 

bez opłat 

2) innych , niż wskazane w pkt 1 

 

bez opłat 

10. Spraw d zenie salda rachu n ku w banko m atach : za każde sprawdzenie    

1) banków SGB 

 

1,00 zł 

2) innych , niż wskazane w pkt 1 7)   1,50 zł 

11. Eksp reso w e przesłanie karty lub numer u PIN (dos ta rczenie w ciągu 3 dni robo czych)  za każdą przesyłkę  45,00 zł 

12. Tran sakc je bezg otów kow e  - bez opłat 

13. Opła ta za przeliczenie transakcji doko n an ej w walu cie obcej 8) 

naliczana od kwoty 

transakc ji, pobierana w dniu 

rozliczen ia operac ji 

bez opłat 

  
  

 
6)  Pod warunkiem , że placów ka udostępnia usługę wypła t w POS.    

 
 7) Pod warunkiem  , że placówka udostępn ia usługę  

  

 
8) Okreś lona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB -Banku S.A. z dnia rozliczen ia płatności. 

  

 * do limitu 5 bezpła tnych transakc ji w miesiącu kalenda rzowym  uwzględnia się sumę czynności oznaczonych *   

 

  



5.4. INST RU M E NT PŁAT NIC Z Y BLIK    

  

WYSZ C Z EG Ó L NIE NIE CZYNN O Ś CI Tryb pobie rania opłaty  PŁAT NO ŚCI MOBILN E BLIK 

 
1. AKT Y W AC JA BLIK JEDNO R AZ O W O    

      0,00 zł  

2. Użytkow anie BLIK  
miesięczn ie  0,00 zł 

 

  
  

 

3 Opła ta za wypła tę gotów ki: za każdą wypła tę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 
   

1) w bankom atach sieci banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzie lczych    0,00 zł  

2) w bankom atach innych, niż wskazane w pkt 1   0,00 zł  

3) w bankom atach za granicą    nie dotyczy   

         

4. Wypła ta gotów ki w ramach usługi cash back  

za każdą wypła tę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 

bez opłat  

5. zmiana limitu transakcyjn ego  za każdą zmianę limitu  bez opłat  

 

  



Rozd ział 6. Kred yty i pożyczk i 

  WYSZ C Z EG Ó L NIE NIE CZYNN O Ś CI Tryb pobierania opłaty STAW K A OBO W IĄZ U JĄ C A 

1. Prow izja przyg o to w aw cza:  naliczana od kwoty udzielonego 

kredytu/pożyczki lub od kwoty 

odnowienia kredytu /debetu 

(dotyczy kredytów odnawia lnych w 

ROR ), płatna : 

–  

–jedno razow o, przed lub przy 

postaw ien iu kredytu do dyspozycji 

kredytob io rcy 

  

1) udzie lenie kredytu gotówkow ego na cele konsum pcyjne  2,00% 

2) udzie lenie kredytu w rachunku płatniczym ROR  2,50% 

3) odnowienie kredytu w rachunku płatniczym ROR 2,00% 

4) udzie lenie kredytu mieszkan iow ego:   

  a) na okres do 10 lat 

1,0% 

  b) na okres powyżej 10 lat   1,30% 

        

5) Pożyczka hipoteczna      

  a) na okres do 10 lat   1,50% 

  b) na okres powyżej 10 lat   2,0% 

6) KREDY T Y KONSO LID AC Y JNE, KONS U M P CY JNE ZABEZ P IE CZ O NE HIPO T E K Ą     1,50% 

2. Prow izja reko m p en sacyjn a naliczana od kwoty spłacanej przed 

terminem  spłaty okreś lonym w 

harm onog ram ie spłat, płatna w dniu 

dokonan ia przed te rm inowe j spłaty 

kredytu/pożyczki, niepob ie rana od 

kredytów odnawia lnych w ROR  

  

1) udzie lone przed 18.12.2011 r. na kwotę :   

   do wysokośc i 80.000,00 zł włącznie  bez opłat 

    wyższe niż 80.000,00 zł  0,70% 

2) kredyty udzie lone od 18.12 .2011 r. na kwotę :    

  do wysokości 255 550,00 zł włączn ie bez opłat 

  wyższą niż 255.550,00 zł 0,70% 

3) kredyty i pożyczki hipoteczne :  

  

  udzie lone po 22 lipca 2017 roku ( PRO W IZ JA POBIER AN A DO 36 MIES IĘ C Y  OD DATY ZAWA RC IA UMO W Y O KREDY T )  1,00% 

  po upływ ie tego okresu     

  

  

    udzie lone przed tą datą tak jak wskazane w pkt 1 i pkt 2 

3. Za sporządzen ie harm o n og ram u spłat na wniosek klien ta      

1) kredyty udzie lone od 22 lipca 2017 roku     bez opłat 

2) kredyty  udzielone do dnia 21 lipca 2017 r.  Na kwotę do wysokośc i 255.550z ł  z wyłączeniem  kredytó w zabezp ieczonych hipoteczn ie 

inne, niż wskazane w pkt 1 

za każdy harm onog ram  
bez opłat  

3) kredyty inne , niż wskazane w pkt 1 oraz pkt 2    10,00 zł 

4. Za prolo n g atę spłaty kred y tu/p o życzki                                                                                                                                                                                               
naliczana od kwoty prolongow ane j, 

płatna jedno razow o 
0,50% 

5. Za rozpa trzenie wniosku o przejęcie długu dłużn ika lub przys tąp ien ie do długu osob y trzecie j  naliczana od kwoty długu , płatna 

jedno razow o 
0,5% 

6. Za zmianę waru n kó w umow y kred y to w e j/p o życzk i, z wyją tkiem  prolo n g aty                                                                                                                                     

naliczana od kwoty 

kredytu/pożyczki pozostałe j do 

spłaty , płatna jedno razow o  

0,10% 

7. Za wydanie prom esy kred y to w ej za każdą promesę  0,10% (min500zł) 

7a. Opła ta wstęp na za przyg oto w anie prom esy dla BI (prod ukt kred y to w y udzielo ny w konso rcju m banko w ym )  za każdą promesę  0,25% kwoty udzielonej promesy 

kredytow ej min1500z ł  

8. Za wydanie opinii banko w e j na wnio sek klienta  za każdą opinię  70,00 zł 

9. Za wydanie duplika tu umow y kred y to w ej/p ożyczk i  za każdy duplika t  10,00 zł 

10. Za wydanie duplika tu dokum entu zwalniająceg o zabezpieczen ie w formie hipotek i, zastaw u rejes tro w eg o lub 

przew łaszczen ia 
za każdy duplika t 25,00 zł 

11. Za wysłanie wezw ania do zapła ty  upom nienia zaległych odse tek  i/lub rat kredy tu/p ożyczki :  
    

    



  

a) kredyty /pożyczk i udzielone do dnia 11 marca 2016 r. ;b) kredyty /pożyczk i z zabezp ieczeniem hipotecznym udzie lone do dnia 21 

lipca 2017 roku  
za każde wezwan ie 

8,50 zł (koszt listu poleconego za 

potwie rdzen iem odbioru wg Cennika 

Usług Pocztow ych Poczta Polska 

S.A.) 

  b) KREDY T Y /POŻY CZ K I ZABEZ P IE CZ O NE HIPO TE K Ą  , UDZIE LO N E OD DNIA 22.07 .2017 ROK  za każde wezwan ie bez opłat  

  c) kredyty konsum enckie w rozum ien iu przep isów ustawy o kred yc ie konsum enck im udzielone po 11 marca 2016 r.  za każde wezwan ie  bez opłat  

12. Zgod a na wykreślenie hipoteki z KW za każdą zgodę  30,00 zł 

13. Opła ta za przep ro w adzenie przez Praco w nika Banku bezpo śred niej inspekcji nieru ch om ośc i  u Kred yto bio rcy (kred y ty 

mieszkanio w e, pożyczki hipoteczne  ) 
za każdą inspekcję  50,00 zł 

14. Wypła ty transz kred y tu mieszkanio w eg o w termin ach wynika jących z umow y kredy tow ej  płatna w dniu uruchom ien ia transzy 

kredytu z wyłączen iem pierw szej 

transzy  

30,00 zł 

15. Wyd anie zaśw iad czen ia o posiad aniu zadłu żenia z tytułu zaci ąg nię tych prod u któ w kred y to w ych  za każde zaświadczen ie  30,00 zł 

16. Za rozpa trzenie wniosku o bezci ężar ow e odłączenie części nieru ch om ośc i  za każdy wniosek 40,00 zł 

 

  



Dział III. Usłu gi dla klientów  insty tu cjo n aln ych 

   

Rozd ział 1 Obsłu g a rach u nkó w  rozliczenio w ych i rach u nku banko w eg o powier niczego oraz rach un ku  VAT 
   

  

WYSZ C Z EG Ó L NIE NIE CZYNN O Ś CI 
Tryb pobie rania opłaty  

STAW K A OBO W IĄZ U JĄ C A 

 

    Przed siębio rcy Rolnicy  

1. Otwarc ie i prow ad zenie rach u n ku rozliczen iow eg o (rach u nku bieżąceg o, rach un ku pomo cniczego ) :        

1) otwarc ie rachunku - bez opłat bez opłat  

2) prowadzen ie rachunku rozliczeniow ego pobierana od każdego 

rachunku (opłata mies ięczna ) 
20,00 zł 15,00 zł  

         

2. Wpła ty gotó w ko w e na rachu n ek :  

naliczana od wpłacanej kwoty 

     

1) dokonywane w placówce P-M BS  0,3% min. 3 zł 0,3% min. 3 zł  

2) dokonywane w urządzen iach samoobsługow ych P-M BS oraz bankach spółdzielczych zrzeszonych  SGB -

Banku S.A. 

0,2% min. 3,50 zł 0,2% min. 3,50 zł  

3. Wypła ty gotów ko w e z rach un ku dokon yw an e w placów ce P -MB S w Jedliń sku  naliczana od wypłacanej kwoty 0,5%-m in 5zł  0,5%-m in 2 zł 

 

  

4. Realizacja przelew ów : za każdy      

  a) złożonych w formie papierowe j: przelew      

  - na rachunki prowadzone w P-M BS   1,00 zł 1,00 zł  

  - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż P-M BS    5,00 zł 5,00 zł  

   w tym przelew y z tytułu płatnośc i składek na rzecz ZUS od dnia 01.01.2018 roku    10,00 zł 10,00 zł  

  b) złożonych za pośrednictw em elektronicznych kana łów dostępu:         

  - na rachunki prowadzone w P-M BS    bez opłat bez opłat  

  - na rachunki prowadzone w bankach innych, niż P-M BS    1,20 zł 1,20 zł  

  c) realizowanych w system ie SORB NE T   40,00 zł 40,00 zł  

5. Przelew y wyko n yw an e auto m atycznie w terminie wskazan ym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z 

datą przyszłą) :   

     

1) 
realizac ja przelewu złożonego w formie papierow ej:  za każdy      

  a) na rachunki prowadzone w P-M BS przelew bez opłat bez opłat  

  b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż P-M BS    5,00 zł 5,00 zł  

2) realizac ja przelewu złożonego za pośredn ictw em elektron icznych kanałów dostępu :  za każdy      

  a) na rachunki prowadzone w P_M BS  przelew bez opłat bez opłat  

  b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż P-M BS    1,20 zł 1,20 zł  

3) modyf ikac ja kwoty albo terminu zlecen ia stałego:  za każdą      

  a) złożona w formie papierowe j dyspozycję 1,20 zł 1,20 zł  

  b) złożona za pośrednictw em elektronicznych kana łów dostępu   bez opłat bez opłat  

4) odwo łanie zlecenia stałego : za każdą      

  a) złożone w formie papierowe j dyspozycję 2,50 zł 2,50 zł  

  b) złożone za pośrednictw em elektronicznych kana łów dostępu   bez opłat bez opłat  

6. Polecenie zapła ty : za każdą     

1) opłaty pobierane z rachunku wierzycie la: dyspozycję     

  a) złożenie zlecen ia wykonan ia polecen ia zapła ty    2,00 zł 2,00 zł 

  b) realizacja polecenia zapłaty   2,50 zł 2,50 zł 

2) opłaty pobierane z rachunku dłużnika :       

  a) realizacja polecenia zapłaty   2,50 zł 2,50 zł 

  b) odwołan ie pojedynczego niezrealizowanego polecen ia zap łaty albo aktua lizac ja treści zgody na korzystanie 

z polecenia zap łaty 

  2,50 zł 2,50 zł 



  c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku    3,50 zł 3,50 zł 

7. 
Ustano w ienie albo zmian a pełno m o cnic tw a do dysp o no w an ia rach u nk iem albo odwołanie 

pełno m o cnic tw a  
za każdą dyspozyc ję  10,00 zł 10,00 zł 

8. Potw ie rd zen ie czeku gotó w ko w eg o lub rozrachu n kow eg o  za każdą dyspozyc ję  15,00 zł 15,00 zł 

9. Wyd anie czeku gotó w ko w eg o lub rozrachu n ko w eg o  za każdą dyspozyc ję  2,00 zł 2,00 zł 

10. Zgłoszenie oraz odwo łanie zastrzeżen ia o utrac ie czeków  i blankie tów   za każdą dyspozyc ję  70,00 zł 70,00 zł 

11. Sporząd zenie i wysłanie wyciąg u bankow ego :  -     

1) w formie papierow ej:       

  a) sporządzen ie i odbió r wyciągu bankow ego w placów ce P-M BS prowadzącej rachunek   5,00 zł 5,00 zł 

  b) sporządzen ie i wysłan ie wyciągu bankowego    10,00 zł 10,00 zł 

2) poprzez elektron iczne kanały dostępu oraz na adres elektron iczny e-mail klienta   bez opłat bez opłat 

12. Sporząd zenie roczn eg o zestaw ienia obrotó w  na jednym rachu n ku na wnio sek klienta  za każde zestaw ienie     

1) z bieżącego roku kalendarzowego    25,00 zł 25,00 zł 

2) z lat poprzednich   
25,00 zł + po 12,50 zł za każdy 

poprzedni rok 

25,00 zł + po 12,50 zł za 

każdy poprzedn i rok 

13. Wyd anie zaśw iad czen ia o posiad aniu rach u nku i/lub wyso ko śc i salda  za każde zaświadczen ie  40,00 zł 40,00 zł 

14. Sporząd zenie kopi i :  za każdy     

1) wyciągu bankowego oraz histo rii rachunku: dokum ent     

  a) z bieżącego roku kalenda rzow ego    10,00 zł 10,00 zł 

  b) z lat poprzedn ich   
10,00 zł + po 5,00 zł za każdy 

poprzedni rok 

10,00 zł + po 5,00 zł za każdy 

poprzedni rok 

2) pojedyncze j dyspozycji złożone j przez klienta , gdy:        

  a) klient określi datę dokonan ia operac ji   15,00 zł 15,00 zł 

  b) klient nie okreś li daty dokonan ia operacji   25,00 zł 25,00 zł 

15. Realizacja tytułu wyko n aw czeg o oraz dokum en tu mająceg o moc takieg o doku m en tu  za każdo razow e przekazanie 

środków organowi 

egzekucyjnem u  

25,00 zł 25,00 zł 

1) jedno razo w a realizac ja tytułu wyko n aw czeg o    50,00 zł 50,00 zł 

16. Hom e Bankin g :       

1) abonam ent za korzystan ie z usługi miesięczn ie 100,00 zł 100,00 zł 

2) za instalację system u u klienta  za każdą wykonaną instalac ję  250,00 zł 250,00 zł 

17. Za sporządzen ie i wysłan ie (listem  poleco nym ) monitu z powo d u przekro czenia salda  za każdy monit 30,00 zł 30,00 zł 

18. Uzyskanie na hasło telefo niczn ej inform acji o stanie rach u n ku miesięczn ie 5,00 zł 5,00 zł 

19. 
Działania P-M BS  podję te w celu odzyskania kwoty transakcj i wyko n ane j niepraw idło w o z powo d u 

podania przez posiad acza rach un ku błędn eg o numeru rach u nku banko w eg o odbior cy  
za każdą dyspozyc ję 50,00 zł 50,00 zł 

20. Usłu ga płatn o ści maso w ych :       

1) Opła ta aktyw acyjn a za udostęp nianie usługi płatn o ści maso w ych  jedno razow o 50,00 zł 50,00 zł 

2) Opła ta za wpłatę na rach u nek wirtu aln y  
za każda wpłatę pobierana 

zbio rczo raz dziennie 

indywidua lnie ustalana z 

klientem  

indywidua lnie ustalana z 

klientem  

21. Opła ta za zmian ę karty wzoró w  podp isów   za każda zmianę  20,00 zł 20,00 zł 

22. Wyp o wied zenie Umow y Ram ow ej przez klienta * jedno razow o 50,00 zł 30,00 zł 

22. Usłu gi nie przew idzian e w Tary fie prowizji i opłat  wg umow y  25,00 zł 25,00 zł 



*) opłata pobierana jest w przypadku wypowiedzen ia  umowy ramow ej  w terminie 6 miesięcy od daty jej zawarcia  

 

 Rozd ział 1a . Rach un ki banko w e powiern icze  
  

  

WYSZ C Z EG Ó L NIE NIE CZYNN O Ś CI Tryb pobie rania opłaty  STAW K A OBO W IĄZ U JĄ C A 

 

1. Opła ta za prow adzen ie rach u nku banko w eg o  powierniczeg o    miesięcznie  200,00  

2. 

Opła ta za rozpa t rzenie wnio sku o otwar cie i prow ad zenie rachu n ku powier niczego  jedno razo w o w dniu 

złożenia wniosku, w 

przyp adku nie zawarc ia 

umow y opłata nie jest 

zwracan a  

500,00 zł 

 

3. 

Opła ta za  otwar cie  otwar teg o mieszkanio w eg o rach u n ku powiern iczeg o  jedno razo w o w dniu 

podp isan ia umow y   

0,35% - 0,45% od warto ści przeds i ęw zięc ia  

dewelo p erskieg o/zad ania inwestycyjn eg o brutto nie mniej niż 

10 000,00 zł  
 

4. 

Opła ta za  otwar cie zamkn ię teg o  mieszkan iow eg o rach un ku powierniczeg o  jedno razo w o w dniu 

podp isan ia umow y   

0,25-0 ,35% od warto ści przeds ięw zi ęc ia  

dewelo p erskieg o/zad ania inwestycyjn eg o  brut to nie mniej niż 

10 000,00 zł    

5. 
Opła ta za Aneks do umow y o prow ad zenie mieszkan iow eg o rach un ku powie rniczeg o  jedno razo w o w dniu 

podp isan ia Aneksu  

2 000,00 zł  

 

  



 

Rozd ział 1b Rach un ek VAT - wszys tkie opłaty są pobie ran e z rach un ku rozliczenio w eg o  dla któr ego został założo n y rach u n ek VAT  

  
WYSZ C Z EG Ó L NIE NIE CZYNN O Ś CI 

Tryb pobie rania opłaty  
STAW K A OBO W IĄZ U JĄ C A 

  

    Przed siębio rcy/R olnicy  

1. Otwarc ie i prow ad zenie rach u n ku VAT:     

  otwarc ie rachunku - bez opłat 

  prowadzen ie rachunku pobierana od rachunku 

(opłata mies ięczna ) 
  

    bez opłat 

2. Wyd anie zaśw iad czen ia o posiad aniu rach u nku i wysoko ści salda  
za każde zaświadczen ie  

30,00 zł 

      

3 Sporząd zenie roczn eg o zestaw ienia obrotó w  na jednym rachu n ku  na wniosek klien ta : 
za każde zestaw ienie  

  

1) z bieżącego roku kalendarzowego    25,00 zł 

2) z lat poprzednich 
  25 zł za pierwszy rok plus 12,50zł za każdy poprzedn i rok  

4. Sporząd zenie kopi i :     

1) 
wyciągu bankowego  oraz histo ri i rachunku : 

    

a) z bieżącego roku kalenda rzow ego    10,00 zł 

 b) z lat poprzednich    10 zł za pierwszy rok plus 5zł za każdy poprzedni rok  

2) pojedyncze j dyspozycji  złożonej przez klienta , gdy:     

a) klient określi datę dokonan ia operac ji    15,00 zł 

b) klient nie okreś lił daty dokonania operac ji    25,00 zł 

5 Sporząd zenie i wysłanie wyciąg u bankow ego  
  

bez opłat 

 

  



Rozd ział 2. Rach u n ki lokat term ino w ych   

Rach u n ki lokat termin o w ych   

  
WYSZ C Z EG Ó L NIE NIE CZYNN O Ś CI Tryb pobie rania opłaty  STAW K A OBO W IĄZ U JĄ C A 

1. Otwarc ie rach u nku : lokaty termino w ej   bez opłat 

2. Prow ad zenie rach u n ku :     

1) lokaty terminowe j - bez opłat 

3. Wpła ty gotó w ko w e na rachu n ek  - bez opłat 

4. Wypła ty gotów ko w e z rach un ku  - bez opłat 

5. Realizacja przelew ów *: za każdy przelew    

  a) na rachunki prowadzone w P-M BS    bez opłat 

  b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż P-M BS   10,00 zł 

  c) realizowanych w system ie SORB NE T   40,00 zł 

6. Wyd anie zaśw iad czen ia stwie rd zająceg o posiad an ie rach u nku oraz wyso ko ść salda  za każde zaświadczen ie  30,00 zł 

7. Ustano w ienie albo zmian a pełno m o cnic tw a do dysp o no w an ia rach u nk iem albo odwołanie pełno m o cn ic tw a : za każdą dyspozyc ję    

1) lokaty terminowe j  10,00 zł 

8. Realizacja tytułu wyko n aw czeg o oraz dokum en tu mająceg o moc takieg o doku m en tu  za każdą dyspozyc ję  25,00 zł 

9. Ustano w ienie blokad y na rachu n ku lokaty termin ow ej  za każdą dyspozyc ję  25,00 zł 

10. Sporząd zenie na wniosek klien ta roczn eg o zestaw ienia obro tó w na jednym rach u n ku:  za każde zestaw ienie    

1) lokaty terminowe j   25,00 zł 

11. Zerw an ie lokaty terminowe j przed terminem umow nym  ** za każdą dyspozyc ję  10,00 zł 
 

   

 

*przel ew y realizo w an e wyłączni e w formi e papi er ow ej w placów ce PM BS 

  

 
**) nie dotyczy zerwani a lokat termi no w ych odna wi al nych w okresi e 14 dni po termini e zapadal n ości    

 

  



Rozd ział 3. Usłu gi banko w o ści elek tro niczn ej  
      

  

Wyszczegó lnienie czyn n ośc i Tryb pobierania opłaty 
Staw ka obow iązująca 

Przed siębio rcy Rolnicy 

1. Udostęp nienie elektro niczn ych kanałó w dostęp u : miesięczn ie     

1) kanału WWW    bez opłat bez opłat 

2. Opła ta za wydanie token a :   bez opłat bez opłat 

1) za użytkowanie tokena: miesięczn ie za każdy token  5,00 zł 5,00 zł 

2) wydan ie tokena w miejsce utraconego , uszkodzonego przez klienta  za każdy token 130,00 zł 130,00 zł 

3. Opła ta za użytko w anie karty chipo w ej:  za każdą kartę     

1) wydan ie pierwsze j karty chipowe j   40,00 zł 40,00 zł 

2) wydan ie kolejnej karty chipow ej (w tym wznowienie 4) )   100,00 zł 100,00 zł 

3) zastrzeżen ie karty chipowe j   bez opłat bez opłat 

4) zmiana upraw nień zawartych w karc ie chipow ej   bez opłat bez opłat 

5) czytnik kart elektron icznych  za każde urządzen ie  90,00 zł 90,00 zł 

6) czytnik kart ETO K E N CRYP T O C A RD  za każde urządzen ie  120,00 zł 120,00 zł 

4. Wyg ener ow anie i przesłan ie noweg o numer u PIN do karty chipow ej (w tym przy wzno w ieniu karty 

chipo w ej) 
za każdy numer bez opłat bez opłat 

5. Opła ta za instalac ję inter ne t bankin gu u klienta insty tuc jo na lneg o  pierwsza  bez opłat  bez opłat  

    każda kolejna  30,00 zł 30,00 zł 

6. Usłu ga serw is SMS na żądanie klien ta , w skład któreg o wcho dzą inform ac je o rach u n ku  :        

  a) limit 40 -tu smsów w miesiącu  miesięczn ie  6,00 zł 6,00 zł 

  
b) opłata za każdy koleiny SMS poza limit o którym mowa w lit.a   0,06 zł 0,06 zł 

7. 
Opła ta za autor yzac ję smsem :       

  

a) limit od 1-go do 20 -tu SMSów w mies iącu  

miesięczn ie za każdego 

operato ra dodanego w 

usłudze   

2,00 zł 2,00 zł 

  
b) opłata za każdy koleiny SMS poza limit o którym mowa w lit.a za każdy sms  0,06 zł 0,06 zł 

8. 
Usłu ga płatn o ści natych m ias to w ych :       

  
   opłata za każdy PRZE LEW EXPRE S S ELIKS IR  za każdy przelew  20,00 zł 20,00 zł 

          

 

4)Użytkown ik autom atyczn ie otrzym uje nowy token/ka rtę chipow ą, jeżeli na co najm nie j 30 dni przed upływ em  

terminu ważnośc i nie złoży w banku oświadczen ia o rezygnacji ze wznowienia .  
   

 

  



Rozd ział 4. Karty płatnicze     

Karty wydan e do rachu n ku bieżąceg o     

  

WYSZ C Z EG Ó L NIE NIE CZYNN O Ś CI Tryb pobie rania opłaty  

STAW K A OBO W IĄZ U JĄ C A 

Visa Busin ess Electro n - 

Przed siębio rcy 

Visa Busin ess Electro n payW ave - 

ROL NICY 

1. Wyd anie karty do rach un ku : za każdą kartę 30,00 30,00 

2. Wyd anie : za każdą kartę     

1) duplikatu karty w przypadku uszkodzen ia    20,00 zł 40,00 zł 

2) nowe j karty w miejsce utracone j   40,00 zł 40,00 zł 

3. Wzno w ien ie karty do rachu n ku : za każdą kartę 30,00 zł 30,00 zł 

4. Zastrzeżenie karty  - bez opłat bez opłat 

5. Użytkow anie karty : miesięczn ie 5,00 zł 5,00 zł 

6. Zmian a limitó w  oper acji bezgo tó w ko w ych lub wypła t gotó w k i na wnio sek klienta  od każdej zmiany 5,00 zł 5,00 zł 

7. Opła ta za wypła tę gotów ki: za każdą wypła tę, pobierana w dniu rozliczen ia 

operacji 

    

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

2) w kasach banków SGB 5) 4,50 zł 1,50 zł 

3) w bankom atach innych, niż wskazane w pkt 1 

naliczana od wypłacanej kwoty 

3% min. 3,50 zł 2% min. 5,00 zł 

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 5) 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 

5) w bankom atach za granicą  3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 

8. Wyd anie pierw szeg o numer u PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 3,50 zł 

9. Wyd anie noweg o numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 

10. Zmian a PIN w banko m atach : za każdą zmianę     

1) banków SGB 
 

4,50 zł 6,00 zł 

2) innych , niż wskazane w pkt 16) 

 

7,00 zł 7,00 zł 

11. Spraw d zenie salda rachu n ku w banko m atach : za każde sprawdzenie      

1) banków SGB 

 

1,00 zł 1,00 zł 

2) innych , niż wskazane w pkt 16) 

 

2,00 zł 2,00 zł 

12. Wyd anie zestaw ienia transakcji na życzenie klien ta  za każde zestaw ienie 5,00 zł 5,00 zł 

13. Eksp reso w e przesłanie karty lub numer u PIN (dos ta rczenie w ciągu 3 dni robo czych)  za każdą przesyłkę  45,00 zł 45,00 zł 

14. 
Niezw r ócenie karty w ciągu 30 dni od dnia otrzym ania wezw ania z placó w k i  P -M BS 

. 
po upływ ie terminu 

50,00 zł 50,00 zł 

15. Tran sakc je bezg otów kow e  - bez opłat bez opłat 

16. Opła ta za przeliczenie transakcji doko n an ej w walu cie obcej 7)  
naliczana od kwoty transakc ji, pobierana w dniu 

rozliczen ia operac ji 
3% 3% 

     

 
 

   

 
5)  Pod warunkiem , że placów ka udostępnia usługę wypła t w POS.     

 
 6) Pod warunkiem  , że placówka udostępn ia usługę     

 

7) Okreś lona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB -Banku S.A. z dnia rozliczen ia 

płatności.    

 

  



INSTR U M E NT PŁAT NIC ZY BLIK      

  

WYSZ C Z EG Ó L NIE NIE CZYNN O Ś CI Tryb pobierania opłaty PŁAT NO ŚCI MOBILN E BLIK 

 

1. AKT Y W AC JA BLIK JEDNO R AZ O W O    

      0,00 zł  

2. Użytkow anie BLIK  
miesięczn ie  0,00 zł 

 

  
  

 

3 Opła ta za wypła tę gotów ki: za każdą wypła tę, pobierana w dniu rozliczen ia 

operacji 
   

1) w bankom atach sieci banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzie lczych    0,00 zł  

2) w bankom atach innych, niż wskazane w pkt 1   0,00 zł  

3) w bankom atach za granicą    nie dotyczy   

         

4. krajowa transakc ja płatnicza  za każdą transakc je , pobierana w dniu rozliczen ia 

operacji  
bez opłat   

5. Wypła ta gotów ki w ramach usługi cash back  
za każdą wypła tę, pobierana w dniu rozliczen ia 

operacji 
bez opłat  

6. zmiana limitu transakcyjn ego  za każdą zmianę limitu  bez opłat  

 

  



Rozd ział 5. Kred yty i pożyczk i  

   WYS Z CZ E G Ó LNIE NIE CZYN NO ŚCI Tryb pobierania opłaty STAW K A OBO W IĄZ U JĄ C A 

1. 

Prow izja przyg o to w aw cza od kwoty przyznan eg o kred y tu - płatn a 

jedno razo w o przed postaw ieniem kredy tu do dysp o zycj i 

Kredy tob ior cy 

a) W przypadku kredytów w rachunku bieżącym :  

naliczana od kwoty udzielonego/odnawianego kredytu,  

płatna jedno razow o przed wypłatą choc iażby części kredytu ;  

w przypadku kredytów udzie lanyc h na okres dłuższy niż 12 mies ięcy płatność 

w ratach rocznych, z czego pierw sza płatna przed wypłata choc iażby części 

kredytu  i kolejne  

  w terminach  wskazanych w umowie o kredyt ;  

Prowiz ja za odnowienie -pobierana jest za każdo razow e odnowienie limitu  

kredytow ego na kolejne 12-m ies ięczne okresy liczone  

od dnia zawarcia umowy kredytow ej wyłącznie w cięża r rachunku bieżącego ;  

 

 

b) W przypadku pozostałych kredytów:  

naliczana  od kwoty udzie lonego kredytu , płatna jedno razowo  

 przed wypłatą chociażby częśc i kredytu; 

  

  1) Kred y t w rachu n ku bieżącym :    1,5% min.100 zł 

  2) KRED Y TY OBRO TO W E (W TYM REWO L WIN G O W Y ):    

  a) na okres kredytow an ia do 12 mies ięcy   1,5% min.100 zł 

  b) powyżej 12 mies ięcy do 36 mies ięcy   2,00% 

  c) powyże j 36 mies ięcy do 60 mies ięcy  2,50% 

  3) KRED Y TY INWES T YC Y JNE :    

  a) do 60 miesięcy  1,80% 

  b) powyżej 60 mies ięcy  2,00% 

  c) kredyty preferency jne z pomocą ARiM R (inwestycyjne i obrotow e) 
 

1,00% 

  4) POŻYC Z KA HIPO T E CZ N A:     

  a) na okres do 5 lat   2,00% 

  b) na okres powyżej 5 do 10 lat   2,50% 

  c) na okres powyżej 10 lat   3,00% 

  5) KRED Y T GOSP O DA RS KI    1,00% 

2. Prow izja z tytułu gotow o ści 

 w przypadku kredytów odnawialnych : naliczana w stosunku rocznym od 

różnicy pomiędzy kredytem postaw ionym  do dyspozyc ji, a kredytem 

wyko rzystanym , za każdy dzień niewyko rzystania  

0,40% 

3. Prow izja reko m p en sacyjn a   

naliczana od kwoty spłacanej przed terminem spłaty określonym w 

harm onog ram ie spłat, płatna w dniu dokonan ia przed te rm inowe j spłaty 

kredytu (pobierana dla przedte rm inow ych spłat dokonywanych wcześnie j niż 

14 dni od daty umow nej zapadalnośc i zobowiązania ) - dotyczy kredytów 

nieodnawia lnych . 

2,00% 

4. Prow izja za obsług ę dopła t ARiM R   pobierana raz w kwartale kalenda rzow ym  30zł za inwestycy jne , 15zł obrotow e  

5. Prow izja za prolo ng atę spłaty kredy tu/p ożyczki                                                                                                                                                                                                      naliczana od kwoty prolongowane j 1,50% min 100zł  

6. Prow izja za rozpa t rzenie wnio sku o przejęc ie długu dłużnika lub 

przys tąpienie do długu osob y trzeciej 

naliczana od kwoty długu 

1,00% 



7. Prow izja za zmian ę waru n kó w  umow y kredy tow ej/po życzki , z 

wyją tkiem prolo n gaty                                                                                                                                       

naliczana od kwoty kredytu pozostałe j do spłaty 
0,50% min 150zł  

8. Opła ta za wydanie klien to m (na ich wnio sek ) zaśw iad czen ia 

stwie rd zająceg o wyso ko ść zadłu żenia z tytułu kred ytó w banko w ych i 

innych zobow iązań oraz zaświad czenia, że klien t nie figuru je jako 

dłużnik : za każdy egzem pla rz zaświadczen ia 

  

1) dla rolników z tytułu kredytu na działa lność rolniczą  30,00 zł 

2) dla podmio tów gospoda rczych  100,00 zł 

9. Opła ta za wydanie opini i bankow ej o klienc ie na jego wnio sek :     

1) dla rolników z tytułu kredytu na działa lność rolniczą 

za każdą opinię 
200,00 zł 

2) dla podmio tów gospoda rczych  450,00 zł 

10. Opła ty związan e z  wydaniem prom esy kred y to w ej:  
za każdą promesę, naliczana od kwoty  udzie lone j promesy kredytow ej    

a) opłata wstęp n a za przyg o to w anie prom esy (prod u kt kred y to w y 

udzielo n y  w konso rcju m banko w ym  dla banku inicju jąceg o ):  
  

  

- do kwoty 1 000 000,00 , - zł 
  0,25% kwoty udzielonej promesy kredytowe j min 1500z ł  

- powyżej kwoty 1 000 000,00, - zł 
  0,25% kwoty udzielonej promesy kredytowe j min2500zł 

b) za wydan ie prom esy kred y to w e j  
  0,20% (min1500zł) 

11. Opła ta za przep ro w adzenie przez Praco w nika Banku bezpo śred niej 

inspekcji nieru ch om ośc i  u Kredy tob ior cy - rolnika za każdą inspekcję 50,00 zł 

12. Opła ta za przep ro w adzenie przez Praco w nika Banku bezpo śred niej 

inspekcji  nieruch o m o ści u Kredy tob ior cy - podm iotu gosp o d arczego  
za każdą inspekcję 80,00 zł 

13. Opła ta za wydanie duplika tu umow y kred y to w ej/p o życzki  za każdy duplika t 50,00 zł 

14. Opła ta za wydanie duplika tu doku m en tu zwalnia jąceg o 

zabezpieczen ie w formie hipotek i, zastaw u rejes tro w eg o lub 

przew łaszczen ia : za każdy duplika t 

  

1) dla rolników z tytułu kredytu na działa lność rolniczą  30,00 zł 

2) dla podmio tów gospoda rczych 80,00 zł 

15. Prow izja aran żacyjn a dotyczy kred y tó w  udzielan ych w konso rc jum   naliczana od kwoty kredytu  od 0,20%  -2% 

16. Opła ta za wysłanie wezw an ia do zapła ty zaległych odsetek lub raty 

(rat) kredy tu 
za każde wezwan ie 30,00 zł 

17. Opła ta za rozpa t rzenie wnio sku o bezciężaro w e odłączenie częśc i 

nieru ch o m o śc i: 

za każdy wniosek 

  

1) dla rolników z tytułu kredytu na działa lność rolniczą  50,00 zł 

2) dla podmio tów gospoda rczych  150,00 zł 

18. Inne czyn n ośc i w ramach usług kredy tow ych wyko n yw an e na 

życzenie klien ta lub za klien ta  
za każdą czynność 30,00 zł 

 19.  
Wypła ty transz kred y tu w term inach wynikających z umow y 

kred y to w e j  
płatna w dniu uruchom ien ia transzy kredytu z wyłączeniem pierwszej transzy  60,00 zł 

20. Prow izja od zawie ran ych ugód związan ych z obsłu g ą kred y tó w 

(wysoko ść prow izj i będzie okreś lana indywid u aln ie, w zależn o ści od 

praco ch łon n o ści przyg o to w an ia ugod y) 

kwoty objętej ugodą 1,5% do 4,00%  

21. Za wydan ą zgod ę na wykr eś lenie z KW wpisu hipoteczn eg o  za każdą zgodę 40 zł 

 

 

  



Rozd ział 6. Gwaran cje    

   WYS Z CZ E G Ó LNIE NIE CZYN NO ŚCI TRYB POBIE RA NIA OPŁAT Y  STAW K A OBO W IĄZ U JĄ C A 

1. Prowiz ja wstępna  

za rozpa trzenie zlecen ia  udzielen ia limitu ,wystaw ien ia gwaranc ji, promesy 

wystawienia gwaranc ji od kwoty wnioskow ane j, płatna w dniu złożenia zlecen ia ( w 

razie odmow y wystawien ia gwaranc ji/ regw arancji lub rezygnacji zleceniodawcy, 

prowiz ja nie podlega zwro tow i) 

 0,3% (min 200 zł) 

2. Prowiz ja za wystawien ie 

z tytułu wystawienia gwaranc ji, poręczen ia, regwaranc ji i awalu, pobierana od kwoty 

czynnej gwaranc ji, poręczen ia, regwaranc ji i awalu, naliczana i płatna z góry w 

pierwszym  dniu okresu prowizy jnego (ustala się kwartalne okresy prowizy jne)   

 2% roczn ie min 250 zł 

3. Z tytułu zmiany warunków umowy gwaranc ji za każdą zmianę , naliczana od kwoty czynne j gwarancji 1,00% 

4. Wystaw ien ie gwarancji o treśc i odbiega jącej od wzo ru    200 zł 

 

  



Dział IV. Pozos ta łe opłaty       

Rozd ział 1. Wpła ty i wypła ty gotó w ko w e       

  WYSZ C Z EG Ó L NIE NIE CZYNN O Ś CI TRYB POBIE RA NIA OPŁAT Y  STAW K A OBO W IĄZ U JĄ C A 

  Wpła ty gotó w ko w e, czynn o ści kaso w e z wyłączeniem Oddziału Rado m ( tj. placó w ek: Rado m 

ul. Czarn oleska , Rado m ul. Zbro w skieg o, Jast rzębia) : 
naliczana od wpłacanej kwoty   

1) na rachunk i prowadzone w P-M BS    bez prowiz j i 

2) na rachunk i prowadzone w bankach innych, niż wskazane w pkt 1    0,5% min. 4,00 zł 

3) wpłaty na działalność pożytku publicznego    bez prowiz j i 

4)  za energię elektryczną, energ ię cieplną (gaz), telefon,  telew izję, internet     0,5% min. 4,00 zł 

5) ZUS , URZ Ą D SKARB O W Y    0,5% min. 10,00 zł 

6) składk i : Towarzystw a Ubezp ieczeniow e, KRUS    0,5% min. 4,00 zł 

6) wspó lnoty mieszkan iowe    2,50 zł 

  
Wpła ty gotó w ko w e, czynn o ści kaso w e w Oddzia le Rado m ( tj. placó w ki: Rad om  ul. 

Czar no leska , Rado m ul. Zbrow skieg o, Jast rzębia) : 
    

1) na rachunk i prowadzone w P-M BS    bez prowiz j i  

2) na rachunk i prowadzone w bankach innych, niż wskazane w pkt 1    0,50% min.3,50z ł* 

3)  wpłaty na działa lność pożytku publicznego    1,00 zł 

4)  za energ ię elektryczną , energię cieplną (gaz), telefon ,  telew iz ję , internet    0,50% min.3,50z ł* 

5)  ZUS, URZ ĄD SKAR B O W Y    0,50% min.10,00z ł** 

6) składk i Towarzystw a Ubezp ieczeniow e,  KRUS    0,50% min.3,50z ł* 

7)  wspóln o ty mieszkanio w e    3,50 zł 

8) Radom ska Spółdzie lnia Mieszkan iowa , S.M."PO ŁUD NIE"    bez opłat i prowizj i  

  
Opła ty i prow izje jednako w e dla wszys tkich placó w ek P -M BS w Jedl ińsku :      

9) wymiana bankno tów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegow e      

  a) do 10szt  OD TRAN S AK C JI  bez opłat  

  b) powyżej 10 szt dla:     

  klientów posiada jących rachunek bankow y  w P-M BS w Jedlińsku    bez opłat  

  klientów nie posiada jących rachunku bankowego w P-M BS w Jedlińsku    0,50% min 2,00z ł  

10) wpłaty na rachunk i prowadzone w bankach innych niż P-M BS zlecone do realizacji w systemie 

SORBN E T, EXPR ES S ELIK S IR  
  0,5% min. 40,00 zł 

11) zwrot przelew u wychodzącego z winy klienta  za każdy przelew środków  8,00 zł 

  * dla wpłat powyżej 700z ł prowiz ja wynosi 0,50% wpłacane j kwoty      

  ** 0,50% wpłacane j kwoty jednak nie mniej niż kwota podana w taryf ie      

Rozd ział 2. Przech ow yw anie przedm io tó w i papier ów  warto ścio w ych  

  WYSZ C Z EG Ó L NIE NIE CZYNN O Ś CI TRYB POBIE RA NIA OPŁAT Y  STAW K A OBO W IĄZ U JĄ C A 

1) Przy jęc ie depozytu do przechowan ia: klucze, papiery wartościow e (w tym bony oszczędnośc iowe , 

akcje i obligacje ) 
po wykonan iu operac ji 30,00 zł 

2) Przechowyw anie depozytu miesięczn ie 30,00 zł 

  Uwaga: Opłata nie dotyczy wymien ionych depozytów składanych z urzędu, np. przez instytucje 

wymia ru sprawied liw ości, urzędy celne, albo na zabezp ieczenie kredytu 
    

  



Rozd ział 3. Inne czyn n o śc i i usługi banko w e  

  

  

  

  WYSZ C Z EG Ó L NIE NIE CZYNN O Ś CI Tryb pobierania opłaty STAW K A OBO W IĄZ U JĄ C A 

1. Korzys tanie z wrzutn i nocn e j (usłu g a ofer ow ana klientom  instytu cjo na ln ym ):     

  1) 
udostęp nien ie wrzutni nocn ej do odpro w ad zania gotó w k i dla posiad aczy rach u n ków  w danej 

placó w ce P-M BS , którzy podpisal i umow ę o wpłaty zamknię te  
miesięczn ie  25,00 zł 

2) wydanie portfela do wrzutn i nocne j oraz klucza do drzwiczek wrzutni      

3) wpła ty własn e przyjm ow an e za pośred nic tw em  wrzutni nocn ej  od każdej wpłaty 
odpowiednio od rodzaju rachunku zgodnie z 

działem III rozdz iał 1 

2. Za zastrzeżenie doku m en tu tożsam ośc i : za każde zastrzeżenie  20,00 zł 

3. za odblo ko w anie zast rzeżenia dokum entu tożsam o ści    30,00 zł 

4. 
Opła ta za inform ac ję zbiorczą udostęp nio ną osobie fizyczn ej będącej posiadaczem rach un ku oraz 

osob o m , które uzyskały tytuł praw n y do spad ku po posiad aczu rachu n ku, w tym nabyw có w spad ku, 

w rozumieniu art. 1052 k.c. 

za każdą zbio rczą informacje  15,00 zł 

5. 

przesłanie inform ac ji zbiorczej do klienta , o którym mowa wpkt 4 za każde udzielen ie informacji  

8,50 ZŁ(koszt listu poleconego za potwie rdzen iem 

odbioru wg cennika Usług pocztowych Poczta 

Polska S.A.) 

6. za wydan ie klientom  na ich wniosek  potw ie rd zen ia salda z przeznaczeniem  dla audy to ró w  za każde przekazan ie  150,00 zł 

 

  



Rozd ział 4. Karty debe to w e obow iązujące od 15.12 .2019r.  

  

WYSZ C Z EG Ó L NIE NIE CZYNN O Ś CI Tryb pobie rania opłaty 

Staw ka obow iązująca OD 15 GRUD NIA 2019 ROKU  

    

OSO BY FIZYCZ N E FIRM Y 

Maestr o, 

Maste r Card 

NFC** 

  
Visa Elect ro n 

payW ave , 

Visa Busin ess 

Electro n 

Maste r Card 

Business  

Visa Busin ess 

Electro n 

payW ave 

Visa Elect ro n,   

Visa Elect ro n 

payW ave 

,,młod zieżo w a’’  

Visa Elect ro n 

,,młod zieżo w a’’ , 

Master Card 

Debit, 

Mobiln a Visa 

(HCE ) 
  

Master Card 

KKS Lech 

  

  

  w bankom atach innych, niż  SGB o raz 

BPS S.A. i zrzeszone  bank i  

spółdzielcze 
naliczana od wypłacane j kwoty, pobie ra n a  

w dniu rozliczenia operacji 

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2% min. 5,00 zł 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł 2% min. 5,00 zł 
1) 

2) 
w bankom atach za granicą na teren i e  

EOG 
2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2% min. 5,00 zł 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł 2% min. 5,00 zł 

3) 
w bankom atach za granicą poza 

terenem  EOG 
3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 

3% min. 10,00 

zł 
3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 

 

Karty przed płaco n e (po wprow ad zen iu do oferty banku ) 

  

WYSZ C Z EG Ó L NIE NIE CZYNN O Ś CI Tryb pobie rania opłaty  

Staw ka obow iązująca OD 15 GRUD NIA 2019 ROKU  

OSO BY 

FIZYCZ N E 
FIRM Y 

Karta Prep aid - 

Maste r Card 

Karta 

świadczenio w a 

-  Maste rCard 

Karta Prep aid - 

Maste r Card 

1) 
w bankom atach innych , niż SGB oraz BPS S.A. i zrzeszone  banki  spółdzie l c z e   

naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczen ia operac ji  

2,00 zł Nie dotyczy 2,00 zł 

2) w bankom atach za granicą na terenie EOG  2,00 zł Nie dotyczy 2,00 zł 

3) w bankom atach za granicą poza terenem  EOG  3% min. 4,50 zł Nie dotyczy 3% min. 4,50 zł 

 


