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ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 
 
1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych Warmińskiego Banku Spółdzielczego dla Klientów Indywidualnych” zwana dalej Taryfą opłat i prowizji 

ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Warmińskiego Banku Spółdzielczego 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 nie 
ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielanie kredytu konsumenckiego). 

4. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote 
polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 

5. W przypadku, gdy Taryfa opłat i prowizji określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od…do…” lub „min.” „max.” oraz 
„min….max.” wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 

6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 
7. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot  

opłat i prowizji pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej  
są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 

8. Za operacje dewizowe 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. 

9. 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. 

10. Wybór systemu rozliczenia płatności i banku pośredniczącego pozostawiony jest do decyzji Banku.  
11. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości opłat i prowizji 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 
12. Nie pobiera się opłat i prowizji od: 

1) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat kredytów realizowanych  
w gotówce, 

2) wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, których rachunki prowadzi Bank oraz których wniesienie  
upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, 

3) przelewów i wpłat dokonywanych na rachunki Generali Życie T.U. S.A. i InterRisk T.U. S.A. Vienna Insurance Group tytułem opłaty 
składek za ubezpieczenie, stanowiące zabezpieczenie spłaty kredytu. 

13. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie opłat i prowizji Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy  
z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 

14. Taryfa opłat i prowizji nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie opłat i prowizji nie zobowiązuje Banku 
do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 

15. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych 
z Bankiem. 

16. W indywidualnych przypadkach Zarząd Banku lub osoba przez niego upoważniona może ustalić opłatę inną niż przewidziana w Taryfie 
opłat i prowizji. 

17. EOG – Europejski Obszar Gospodarczy. 
18. Wszystkie stawki zawarte w Taryfie opłat i prowizji podlegające opodatkowaniu VAT są stawkami netto powiększonymi o podatek VAT. 
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RACHUNKI    
 
TAB. 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb 
pobierania  

Stawka  

STANDARD  
STANDARD 

VIP  
OPOKA START JUNIOR 18 

KONTO 
PROSTE  

(produkt w 
ofercie 

Banku do  
07.08.2018

r.) 

PRP 18,  23 

1 Otwarcie, prowadzenie rachunku płatniczego 

 Otwarcie rachunku  jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł  0 zł 

 Prowadzenie rachunku 3 miesięcznie 6,50 zł 1,25  
0 zł/10 zł 2 

3zł 0 zł 0 zł 0 zł 3 / 4 zł 0 zł 

 
Zmiana wzorów podpisów lub 
zmiana postanowień umowy  
o prowadzenie rachunku 

za czynność 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł  

 
Zmiana / aktualizacja danych 
Posiadacza rachunku  za czynność 0 zł 0 zł  0 zł  0 zł 0 zł 0 zł 

 
Przekształcenie rachunku 
indywidualnego na wspólny za czynność 50 zł 50 zł 50 zł nie dotyczy 50 zł nie dotyczy 

2 Operacje gotówkowe (Posiadacza rachunku na własnym rachunku prowadzonym przez Bank) 

 Wpłata gotówki we wpłatomacie  

 własnym Banku za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 
obcego banku należącego do 
Grupy BPS  

za wpłatę 
0,40 %, min.  4 

zł 
0,40 %, 

min.  4 zł 
0,40 %, min.  

4 zł 
0,40 %, min.  

4 zł 
0,40 %, 

min.  4 zł 
0,40 %, 

min.  4 zł 

 należącego do Planet Cash za wpłatę 
0,40 %, min.  4 

zł 
0,40 %, 

min.  4 zł 
0,40 %, min.  

4 zł 
0,40 %, min.  

4 zł 
0,40 %, 

min.  4 zł 
0,40 %, 

min.  4 zł 

 
Wpłata gotówki w kasach 
placówek Banku 3A 

za wpłatę 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 0 zł  

 
Wypłata  gotówki w kasach 
placówek Banku  3A 

za wypłatę  7 zł  7 zł 7 zł  7 zł  7 zł 0 zł  

 Wydanie 1 blankietu czekowego 4 za czek 3 zł 3 zł 3 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

 Nieawizowana wypłata gotówki 5 za wypłatę 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50  % 0,50 % 0,50 % 

3 Operacje bezgotówkowe 

 Polecenie przelewu wewnętrznego/zlecenie stałe:  6, 

 W placówce Banku  
za przelew 

1,50 zł 25 1,50 zł  1,50 zł  1,50 zł  1,50 zł  1,50 zł 

 
W systemie bankowości 
elektronicznej 0,30 zł25 0,30 zł  0 zł 0 zł 0,30 zł  

0,30 zł/  
0 zł 24 

 Polecenie przelewu /zlecenie stałe (w systemie ELIXIR): 7 

 W placówce Banku  za przelew 3,50 zł25  3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 
0 zł / 

3,50 zł 19 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania  

Stawka  

STANDARD  
STANDARD 

VIP  
OPOKA START JUNIOR 18 

KONTO 
PROSTE  

(produkt w 
ofercie 

Banku do  
07.08.2018

r.) 

PRP 18,  23 

 
W systemie bankowości 
elektronicznej 0,90 zł25 0,90 zł 0 zł 0 zł 0,90 zł 

0 zł /  
0,90 zł 19       

/0 zł 19, 24 
 

 
Polecenie przelewu zewnętrznego 
w systemie SORBNET 8 

za przelew  35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł  

 

Polecenie przelewu zewnętrznego 
w systemie Express –Elixir  w 
placówce Banku / w systemie 
bankowości elektronicznej 9  
 

za przelew  15 zł  15 zł  15 zł 15 zł  15 zł 15 zł  

 Modyfikacja / odwołanie zlecenia stałego : 

 W placówce Banku za zlecenie 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

 
W systemie bankowości 
elektronicznej za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4 Polecenie zapłaty 

 
Rejestracja/modyfikacja 
/odwołanie zgody 

za zlecenie 

2 zł 2 zł 2 zł nie dotyczy 2 zł 
2 zł/ 
nie dotyczy 

24 

 
Realizacja polecenia zapłaty  
z rachunku Posiadacza 

1,20 zł   1,20 zł   1,20 zł   nie dotyczy 1,20 zł   
 1,20 zł / 
nie dotyczy 

24 

 
Obsługa zwrotu polecenia zapłaty 
przy braku środków na rachunku 

4 zł 4 zł 4 zł nie dotyczy 4 zł 
4 zł/ 
nie dotyczy 

24 

 
Odwołanie wykonanego polecenia 
zapłaty 

7,50 zł 7,50 zł 7,50 zł nie dotyczy 7,50 zł 
7,50 zł/ 
nie dotyczy 

24 

5 Usługa bankowości elektronicznej 

 Udostępnienie usługi jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 
Korzystanie z usługi - autoryzacja 
kodem sms 9A 

od każdego 
użytkownika 
miesięcznie 

 4 zł 4 zł 4 zł nie dotyczy 4 zł 
4 zł/ 

nie dotyczy 
24 

 
Korzystanie z usługi - autoryzacja 
mobilna 9A 

od każdego 
użytkownika 
miesięcznie 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 
Przypomnienie identyfikatora 
użytkownika w usłudze 
bankowości elektronicznej 

za wniosek 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł  

 
Zmiana rachunków bankowych 
dostępnych w usłudze bankowości 
elektronicznej 

za wniosek 15 zł 15 zł 15 zł 
nie dotyczy 

 
15 zł 15 zł  

 
Wprowadzenie nowych 
użytkowników 

za wniosek 15 zł 15 zł 15 zł nie dotyczy 15 zł 15 zł  

 

Czasowe zablokowanie / 
odblokowanie aktywnego dostępu 
do usługi bankowości 
elektronicznej na wniosek 

za wniosek 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania  

Stawka  

STANDARD  
STANDARD 

VIP  
OPOKA START JUNIOR 18 

KONTO 
PROSTE  

(produkt w 
ofercie 

Banku do  
07.08.2018

r.) 

PRP 18,  23 

Posiadacza rachunku/Użytkownika 

6 Karty płatnicze debetowe 

 
Visa PayWave (zbliżeniowa), Visa Classic Debetowa,  Naklejka Zbliżeniowa Visa PayWave, Visa Instant Issue (niespersonalizowana),  
MasterCard Debit PayPass 10:     

 
Wydanie /wznowienie karty 
płatniczej debetowej 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 
Wydanie karty debetowej nowej  
w trybie ekspresowym jednorazowo 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł  

 
Wydanie duplikatu karty 
debetowej jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

 
Obsługa karty debetowej (od 
każdej karty wydanej do rachunku 
- opcja bez ubezpieczenia) 11A 

miesięcznie 3,50 zł25 3,50 zł 3,50 zł 0  zł  
0 zł 11/ 3,50 

zł 
0  zł  

 
Obsługa karty debetowej (od 
każdej karty wydanej do rachunku 
- opcja z ubezpieczeniem) 11A 

miesięcznie 3,50 zł+ 0,70 zł 
3,50 zł + 
0,70 zł 

3,50 zł + 0,70 
zł 

0 zł + 0,70 zł 
0 zł 11/ 3,50 
zł + 0,70 zł 

0,70 zł 

 

Krajowe i zagraniczne, w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
bezgotówkowych 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 

Wypłata gotówki we wskazanych 
bankomatach Grupy BPS i innych 
bankach krajowych oraz 
terminalach POS zgodnie z 
zawartymi  
umowami 12 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 
Wypłata gotówki w bankomatach 
obcych w kraju 

od transakcji  3 %, min. 7 zł 
3 %, min.  7 

zł 
3 %, min. 7 zł 

3 %, min.  7 
zł 

3 %, min. 7 
zł 

0 zł /  
 3 %, min. 7 

zł 20   

 

Zagraniczne, w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
gotówkowych w ramach EOG w 
walucie EUR  

od transakcji 3 %, min.7 zł 

 
 

3 %, min.7 
zł 

 
 

3 %, min.7 zł 

 
 

3 %, min.7 zł 

 
 

3 %, min.7 
zł 

3 %, min. 7 
zł 20 

 

Zagraniczne, w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
gotówkowych w ramach EOG w 
walucie obcej, innej niż EUR oraz 
poza EOG 

od transakcji 
3%, min.  

10 zł 
3%, min.  

10 zł 
3%, min.  

10 zł 
3%, min.  

10 zł 
3%, min.  

10 zł 

3 %, min.  
10 zł  

 (wypłaty 
możliwe 

jedynie w 
ramach 

EOG) 

 
Wypłata gotówki w punktach 
akceptujących kartę w kraju od transakcji 3 %, min. 10 zł 

3 %, min. 
10 zł 

3 %, min. 10 
zł 

3 %, min. 10 
zł 

3 %, min 10 
zł 

3 %, min 10 
zł  

 Wypłata gotówki w punktach 
akceptujących kartę za granicą 

od transakcji 3 %, min. 10 zł 3 %, min. 
10 zł 

3 %, min. 10 
zł 

3 %, min. 10 
zł 

3 %, min. 
10 zł 

 3 %, min 
10 zł  

 
Wypłata gotówki w punktach 
handlowo-usługowych poprzez 
usługę Cash Back w kraju  

od transakcji 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

 

Wysyłka miesięcznego zestawienia 
transakcji dokonanych za pomocą 
karty:   
    na adres e-mail 

 
 

za 
zestawienie 

 
 
 

10 zł 

 
 
 

10 zł 

 
 
 

10 zł 

 
 
 

10 zł 

 
 
 

10 zł 

 
 
 

10 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania  

Stawka  

STANDARD  
STANDARD 

VIP  
OPOKA START JUNIOR 18 

KONTO 
PROSTE  

(produkt w 
ofercie 

Banku do  
07.08.2018

r.) 

PRP 18,  23 

    za pośrednictwem poczty  
    do odbioru w placówce Banku 

 20 zł 
15 zł 

20 zł 
15 zł 

20 zł 
15 zł 

20 zł 
15 zł 

20 zł 
15 zł 

20 zł 
15 zł 

 
Powtórne generowanie i wysyłka 
nr PIN na wniosek Użytkownika 
karty 

za wniosek 30 zł 30 zł  30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

 

Czasowe zablokowanie / 
odblokowanie karty na wniosek 
Posiadacza rachunku/ 
Użytkownika karty  

za wniosek 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 Zastrzeżenie karty  ----- 0 zł  0 zł  0 zł  0 zł  0 zł  0 zł  

 
Sprawdzenie stanu dostępnych 
środków w bankomacie 13 

za 
sprawdzenie 

3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł  

 
Zmiana nr PIN w bankomatach 
świadczących taką usługę lub 
poprzez portal kartosfera  

za czynność 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 Zmiana danych Użytkownika karty  
w placówce 

za wniosek 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł  

 Zmiana limitów transakcyjnych 
w placówce 

za wniosek 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

 
Awaryjna wypłata gotówki za 
granicą po utracie karty (wyłącznie  
karty VISA) 

od transakcji 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 

7 Karta FingerVein (biometria) 13A 

 

Wyłącznie transakcje gotówkowe  
w bankomatach należących do 
sieci Grupy BPS S.A wyposażonych  
w czytnik biometryczny 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 
Zmiana limitu transakcji 
gotówkowych za wniosek 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

 

Wysyłka miesięcznego zestawienia 
transakcji dokonanych za pomocą  
karty:   
    na adres e-mail 
    za pośrednictwem poczty  
    do odbioru w placówce Banku 

 
za 

zestawienie 
 

 
 
 

10 zł 
20 zł 
15 zł 

 
 
 

10 zł 
20 zł 
15 zł 

 
 
 

10 zł 
20 zł 
15 zł 

 
 
 

10 zł 
20 zł 
15 zł 

 
 
 

10 zł 
20 zł 
15 zł 

 
 
 

10 zł 
20 zł 
15 zł 

8 Realizacja przelewu dewizowego wysyłanego :  

 Polecenie przelewu SEPA26 : 

 W placówce Banku : 

 Do banków krajowych 

od transakcji 

 25 zł  25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 

 Do banków zagranicznych 3,50 zł25 3,50 zł 
 

3,50 zł 
 

 
3,50 zł 

 

 
3,50 zł 

 
3,50 zł 

 W systemie bankowości elektronicznej : 

 Do banków krajowych od transakcji 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
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pobierania  

Stawka  

STANDARD  
STANDARD 

VIP  
OPOKA START JUNIOR 18 
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PROSTE  

(produkt w 
ofercie 
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 Do banków zagranicznych 0,90 zł25 0,90 zł 0 zł 0 zł 0,90 zł 
0,90 zł/ 
0 zł 24  

 
Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 14 : 
 

 W placówce Banku 
od transakcji 35 zł 35 zł 35 zł 

 
35 zł 

 
35 zł 35 zł 

 
W systemie bankowości 
elektronicznej 

 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/ Polecenie wypłaty 14: 

 W placówce Banku 

od transakcji 
45 zł + koszty 

banków 
trzecich25,26 

45 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

 45 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

45 zł + koszty 
banków 
trzecich 

 

45 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

45 zł 
+ koszty 
banków 
trzecich  

W systemie bankowości 
elektronicznej 
 

 Realizacja przelewu dewizowego otrzymanego : 

 Z banków krajowych od transakcji 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 10 zł  

 Z banków zagranicznych w ramach 
EOG w walucie EUR 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 Z banków zagranicznych w ramach 
EOG w walucie innej niż EUR14 

od transakcji 

25 zł 
+ koszty 
banków 
trzecich 

25 zł 
+ koszty 
banków 
trzecich 

25 zł 
+ koszty 
banków 
trzecich 

25 zł 
+ koszty 
banków 
trzecich 

25 zł 
+ koszty 
banków 
trzecich 

20 zł  
+ koszty 
banków 
trzecich 

 
Z banków zagranicznych spoza 
EOG14 

od transakcji 

 25 zł 
+ koszty 
banków 
trzecich 

 25 zł 
+ koszty 
banków 
trzecich 

 25 zł 
+ koszty 
banków 
trzecich 

25 zł 
+ koszty 
banków 
trzecich 

 25 zł 
+ koszty 
banków 
trzecich 

20 zł  
+ koszty 
banków 
trzecich 

 
Polecenie przelewu z dyspozycją 
dotyczącą kosztów „OUR”  

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 Dodatkowe opłaty 14: 

 

Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 
na wniosek Klienta (opłata 
pobierana ze zwracanej kwoty) 
 

od transakcji 
0,30%  min. 30 
zł, max. 200 zł 

0,30%  
min. 30 zł, 
max. 200 zł 

0,30%  min. 
30 zł, max. 

200 zł 

0,30%  min. 
30 zł, max. 

200 zł 

0,30%  
min. 30 zł, 
max. 200 zł 

0,30% min. 
30 zł, max. 

200 zł 

 

Zlecenie poszukiwania polecenia 
przelewu / postępowanie 
wyjaśniające wykonane na 
zlecenie Klienta  
 

za zlecenie 

100 zł  
+ koszty 
banków 
trzecich 

100 zł  
+ koszty 
banków 
trzecich 

100 zł  
+ koszty 
banków 
trzecich 

100 zł  
+ koszty 
banków 
trzecich 

100  
+ koszty 
banków 
trzecich 

100 zł  
+ koszty 
banków 
trzecich 

 Realizacja polecenia przelewu w EUR, USD, GBP, PLN w trybie niestandardowym „pilnym” : 

 W placówce Banku 
od transakcji 150 zł 150 zł 150 zł 

 
150 zł  

 
150 zł 150 zł 

 
W systemie bankowości 
elektronicznej 

 Realizacja polecenia przelewu wysyłanego z opcją kosztową OUR : 

 W placówce Banku 
od transakcji 

 
 

80 zł  

 
 

80 zł  

 
 

80 zł  

 
80 zł 

 
80 zł 80 zł  

 
W systemie bankowości 
elektronicznej 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania  

Stawka  

STANDARD  
STANDARD 

VIP  
OPOKA START JUNIOR 18 

KONTO 
PROSTE  

(produkt w 
ofercie 

Banku do  
07.08.2018

r.) 

PRP 18,  23 

 

Zmiany/korekty/odwołania 
zrealizowanego polecenia 
przelewu, wykonane na zlecenie 
Klienta  

od transakcji 

100 zł  
+ koszty 
banków 
trzecich 

100 zł  
+ koszty 
banków 
trzecich 

100 zł  
+ koszty 
banków 
trzecich 

100 zł  
+ koszty 
banków 
trzecich 

100 zł   
+ koszty 
banków 
trzecich 

100 zł 
 + koszty 
banków 
trzecich 

 

Opłata za obsługę zagranicznego 
świadczenia emerytalnego i 
rentowego 
 

od 
otrzymanego 

przelewu 
40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 

 

Wydanie na prośbę Klienta 
potwierdzenia otrzymania 
polecenia przelewu w walucie 
obcej i innych poleceń  

za 
potwierdzenie 30 zł  30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

9 Wyciąg z rachunku bankowego  

 Wyciąg miesięczny w formie papierowej wysłany listem zwykłym na adres korespondencyjny / odbierany w placówce Banku: 

 
Dla Klientów nie korzystających  
z usługi bankowości elektronicznej  
lub usługi wyciągi e-mail 

za wyciąg 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 
Dla Klientów korzystających z 
usługi bankowości elektronicznej  
lub  usługi wyciągi e-mail 15 

za wyciąg 
15 zł netto  

+  23% VAT tj. 
3,45 zł 

15 zł netto 
+  23% VAT 
tj. 3,45 zł 

15 zł netto +  
23% VAT tj. 

3,45 zł 

15 zł netto +  
23% VAT tj. 

3,45 zł 

15 zł netto 
+  23% VAT 
tj. 3,45 zł 

15 zł netto 
+  23% VAT 
tj. 3,45 zł 

 
Duplikat wyciągu miesięcznego   
do odbioru wyłącznie w placówce 
Banku 15 

za wyciąg 
20 zł netto  

+ 23% VAT tj. 
4,60 zł 

20 zł netto           
+ 23% VAT 
tj. 4,60 zł 

20 zł netto         
+ 23% VAT tj. 

4,60 zł 

20 zł netto             
+ 23% VAT tj. 

4,60 zł 

20 zł netto 
+ 23% VAT 
tj. 4,60 zł 

20 zł netto 
+ 23% VAT 
tj. 4,60 zł 

 
Wyciąg inny niż miesięczny do 
odbioru wyłącznie w placówce 
Banku 15 

za wyciąg 
20 zł netto  

+  23% VAT tj. 
4,60 zł 

20 zł netto  
+  23% VAT 
tj. 4,60 zł 

20 zł netto  
+  23% VAT 
tj. 4,60 zł 

20 zł netto  
+  23% VAT 
tj. 4,60 zł 

20 zł netto  
+  23% VAT 
tj. 4,60 zł 

20 zł netto  
+  23% VAT 
tj. 4,60 zł 

 
Sporządzenie kopii dowodu 
księgowego  15  

za dokument 
25 zł netto             

+ 23% VAT tj. 
5,75 zł 

25 zł netto             
+ 23% VAT 
tj. 5,75 zł 

25 zł netto             
+ 23% VAT tj. 

5,75 zł 

25 zł netto             
+ 23% VAT tj. 

5,75 zł 

25 zł netto   
+ 23% VAT 
tj. 5,75 zł 

25 zł netto             
+ 23% VAT 
tj. 5,75 zł 

 
Wydruk / Potwierdzenie  dowodu 
księgowego 15 

za 
potwierdzenie 

7 zł netto +23% 
VAT tj. 1,61 zł 

7 zł netto 
+23% VAT 
tj. 1,61 zł 

7 zł netto 
+23% VAT tj. 

1,61 zł 

7 zł netto 
+23% VAT tj. 

1,61 zł 

7 zł netto 
+23% VAT 
tj. 1,61 zł 

7 zł netto 
+23% VAT 
tj. 1,61 zł 

 Wyciąg generowany w systemie 
bankowości elektronicznej 

za wyciąg 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza Rachunku 

 Za każdy miesiąc roku bieżącego 

za dokument 

10 zł netto 
+23% VAT tj. 

2,30 zł 

10 zł netto 
+23% VAT 
tj. 2,30 zł 

10 zł netto 
+23% VAT tj. 

2,30 zł 

10 zł netto 
+23% VAT tj. 

2,30 zł 

10 zł netto 
+23% VAT 
tj. 2,30 zł 

10 zł netto 
+23% VAT 
tj. 2,30 zł 

 Za każdy miesiąc roku 
poprzedniego 

15 zł netto       
+  23% VAT tj. 

3,45 zł 

15 zł netto       
+  23% VAT 
tj. 3,45 zł 

15 zł netto       
+  23% VAT 
tj. 3,45 zł 

15 zł netto       
+  23% VAT 
tj. 3,45 zł 

15 zł netto       
+  23% VAT 
tj. 3,45 zł 

15 zł netto       
+  23% VAT 
tj. 3,45 zł 

11 Usługa wyciągi e-mail 

 Udostępnienie usługi jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 Wysyłanie wyciągów za wyciąg 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 
Zmiana adresu email, zmiana 
częstotliwości, zmiana hasła itp. za wniosek 15 zł 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł  
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania  

Stawka  

STANDARD  
STANDARD 

VIP  
OPOKA START JUNIOR 18 

KONTO 
PROSTE  

(produkt w 
ofercie 

Banku do  
07.08.2018

r.) 

PRP 18,  23 

 
 

Ponowne wysłanie wyciągu  15 za wyciąg 
10 zł netto 

+23% VAT tj. 
2,30 zł 

10 zł netto 
+23% VAT 
tj. 2,30 zł 

10 zł netto 
+23% VAT tj. 

2,30 zł 

10 zł netto 
+23% VAT tj. 

2,30 zł 

10 zł netto 
+23% VAT 
tj. 2,30 zł 

10 zł netto 
+23% VAT 
tj. 2,30 zł 

12 Powiadamianie sms / Usługa sms 

 Udostępnienie usługi jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 
Zmiana numeru telefonu, sposobu 
pobierania opłaty, sposobu 
świadczenia usługi itp. 

za wniosek 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł  

 Opłata abonamentowa 15A miesięcznie 
7 zł 

 
7 zł 

 
7 zł 

 
 7 zł 

 
7 zł 

 
7 zł  

 

 Opłata za każdy wysłany sms 15A 

miesięcznie 
zbiorczo za 
każdy sms 

wysłany przez 
Bank 

0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł  

13 Zmiana rodzaju rachunku 16 jednorazowo 60 zł 60 zł 0 zł 0 zł 
60 zł / 0 zł 

21 
0 zł 

14 
Zachowanie numeru rachunku 
przy zmianie rodzaju rachunku16 

jednorazowo 60 zł  60 zł 0 zł 0 zł 
60 zł / 0 zł 

21 
0 zł 

15 
Odwołanie dyspozycji zmiany 
rodzaju rachunku 

jednorazowo 60 zł 60 zł 60 zł 0 zł 60 zł 60 zł 

16 

Duplikat zestawienia dotyczącego 
opłat pobranych  
z tytułu usług związanych  
z rachunkiem płatniczym za każdy 
miesiąc roku bieżącego 17 

jednorazowo 

 
12 zł netto  

+ 23% VAT tj. 
2,76 zł 

 

 
12 zł netto        
+ 23% VAT 
tj. 2,76 zł 

 

 
12 zł netto       

+ 23% VAT tj. 
2,76 zł 

 

 
12 zł netto        

+ 23% VAT tj. 
2,76 zł 

 

 
12 zł netto 
+ 23% VAT 
tj. 2,76 zł 

 

 
12 zł netto 
+ 23% VAT 
tj. 2,76 zł 

 

17 

Duplikat zestawienia dotyczącego 
opłat pobranych  
z tytułu usług związanych  
z rachunkiem płatniczym za każdy 
miesiąc roku poprzedniego 17 

jednorazowo 
12 zł netto        

+ 23% VAT tj. 
2,76 zł 

 
12 zł netto           
+ 23% VAT 
tj. 2,76 zł 

 

 
12 zł netto            

+ 23% VAT tj. 
2,76 zł 

 

 
12 zł  netto          

+ 23% VAT tj. 
2,76 zł 

 

 
12 zł  netto 
+ 23% VAT 
tj. 2,76 zł 

 

 
12 zł netto 
+ 23% VAT 
tj. 2,76 zł 

 

18 Wypowiedzenie umowy ramowej za czynność 0 zł  / 15 22 zł  0 zł /15 22 zł  0 zł  / 15 22 zł   0 zł 
0 zł  / 15 22 

zł  
0 zł/15 zł 22 

1. Opłata za prowadzenie rachunku STANDARD. 
2. Opłata za prowadzenie rachunku STANDARD VIP. Opłata ta wynosi 0 zł, gdy łączne wpływy zewnętrzne na rachunek STANDARD VIP  

w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty wyniosły nie mniej niż 3 500 zł. Do kalkulacji nie uwzględnia się: 1) przelewów z innych 
rachunków przeznaczonych dla Klientów indywidualnych prowadzonych na rzecz Posiadacza rachunku w Warmińskim Banku 
Spółdzielczym tj: tzw. „przelewy z tego samego modula” np. zwrot ON, zwrot depozytów, 2) uznaniowych operacji kartowych,  
3) wpłat gotówkowych, 4) kapitalizacji odsetek, 5) wypłat kredytów.  

3. Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest „z dołu”. Jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, opłata za ten miesiąc 
nie jest pobierana. Opłata za Konto Proste nie jest pobierana,  jeżeli na rachunek wpłynie wynagrodzenie lub inne świadczenie 
pieniężne w kwocie minimalnej 500 zł miesięcznie.  

3A.  Opłaty nie pobiera się jeżeli w Placówce Banku nie ma wpłatomatu (wpłaty gotówki) lub bankomatu (wypłaty gotówki). 
4. Czeki wydawane są do wyczerpania zapasów Banku. 
5. Wypłaty gotówkowe w kwotach określonych w odrębnym Komunikacie Banku, Posiadacz rachunku jest zobowiązany zgłosić  

w Placówce Banku prowadzącej rachunek z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych. Bank ma prawo odmówić w danym dniu 
wypłaty kwoty nieawizowanej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję za nieawizowaną wypłatę gotówki  
w wysokości wskazanej w Tab. 1 Lp. 2 od kwoty przewyższającej kwotę określoną w odrębnym Komunikacie Banku. W przypadku 
awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej min. 50 
zł” 

6. Przelew wewnętrzny to przelew wykonany na rachunki prowadzone w Warmińskim Banku Spółdzielczym. 
7. Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest 

przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. 
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Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości 
elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego. 

8. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości 
elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego.  

9. Maksymalny limit pojedynczej transakcji ustalonej przez Bank wynosi 10 000 zł. 
9A.     Opłata pobierana „z dołu”. Jeżeli usługa udostępniana jest po 15 dniu miesiąca, opłata za ten miesiąc nie jest pobierana. 
10. Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji zagranicznych, w tym transgranicznych bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana 

jest dodatkowo prowizja Banku za przewalutowanie -  3 % wartości transakcji, przy zastosowaniu kursu własnego VISA w przypadku 
transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego.  

11. Opłata za kartę Visa Classic Debetową wydaną do Kont Prostych pobierana jest gdy suma transakcji bezgotówkowych dokonanych 
kartą w danym miesiącu będzie niższa niż 200,00 zł. 

11A.  Opłata pobierana „z góry”.  
12. Lista bankomatów dostępna jest w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 
13. Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
13A.  Usługa dostępna w Banku o ile  Bank ma możliwość jej świadczenia. 
14. Poza opłatą wymienioną w Taryfie opłat i prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków trzecich i/lub opłaty dodatkowe 

wynikające z dyspozycji przelewu dewizowego. 
15. Na życzenie Posiadacza rachunku. 
15A.  Opłata pobierana „z dołu”.  
16. Opłata nie jest pobierana w przypadku zamiany rodzaju rachunku na rachunek z wyższą opłatą za prowadzenie rachunku płatniczego 

lub na rachunek STANDARD VIP. 
17. Duplikat zestawienia wystawiany jest od daty nie wcześniejszej niż 08.08.2018 r. 
18. Obsługa rachunku Junior oraz PRP dla osoby małoletniej, która ukończyła 13 lat i częściowo ubezwłasnowolnionej za pośrednictwem 

usługi bankowości elektronicznej dostępna jest w pełnej funkcjonalności, Przedstawiciel ustawowy Posiadacza rachunku, może 
uzyskać dostęp do podglądu,  

19. Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 2 – 
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. 

20. Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 3 – 
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 Taryfą 
opłat i prowizji. 

21. Opłaty nie pobiera się w przypadku konieczności zmiany rodzaju rachunku z przyczyn leżących po stronie Banku. 
22. Opłatę pobiera się, jeżeli wypowiedzenie Umowy Ramowej przez Klienta nastąpiło przed upływem 6 miesięcy od dnia jej zawarcia. 
23. PRP – Podstawowy Rachunek Płatniczy. 
24. Stawki dotyczą rachunków PRP otwieranych dla małoletnich posiadaczy rachunków. 
25. Do rachunków otwartych w okresie od 31.03.2022r. do 31.12.2022r. w ramach Promocji rachunków oszczędnościowo-

rozliczeniowych (ROR) Standard dla uchodźców z Ukrainy,  Bank nie pobiera opłat przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy 
Ramowej wraz z Regulaminem Promocji.  

26. Zniesienie opłaty dotyczy Polecenia wypłaty w odniesieniu wyłącznie do przelewów na rachunki w Ukrainie. 
 

 
TAB. 1 a ) USŁUGA BLIK  
Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 
1. Opłata za Usługę BLIK  

 
            jednorazowo  

 

0 zł 

 Transakcje realizowane za pośrednictwem Usługi BLIK:  
1.1 Bezgotówkowe transakcje dokonywane za pośrednictwem Usługi  

BLIK  
od transakcji 0 zł 

 Wypłata gotówki w bankomatach :  
 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków  

krajowych, zgodnie z zawartymi umowami  
od transakcji 0 zł 

 w innych bankomatach w kraju  
 

0 zł 
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TAB. 2 a ) RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE 1 

Lp. 
Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb 
pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 

Avista 

Rachunek 
oszczędnościowy 

Start 

Rachunek 
oszczędnościowy 

Opoka 

Rachunek 
oszczędnościowy 
Warmiak Super 

Rachunek 
oszczędnościow

y Warmiak 
IKE/IKZE 1 

Rachunek 
oszczędnościowy w 

walucie  

1 Otwarcie, prowadzenie rachunku płatniczego 

 Otwarcie rachunku  jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł  

 Prowadzenie rachunku1A miesięcznie 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 0   zł 7 zł 

 
Zmiana / aktualizacja 
danych Posiadacza 
rachunku 

za czynność 0 zł 0 zł  0 zł  0 zł 0 zł 0 zł 

 

Zmiana wzorów 
podpisów lub zmiana 
postanowień umowy o 
prowadzenie rachunku2 

za czynność 20 zł  20 zł  20 zł  20 zł 20 zł  20 zł 

 

Przekształcenie 
rachunku 
indywidualnego na 
wspólny2 

za czynność 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł nie dotyczy 50 zł 

2 Operacje gotówkowe 

 Wpłata gotówki za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 Wypłata  gotówki w kasach placówek Banku:   

 
Pierwsza wypłata  
w miesiącu 

za wypłatę 0 zł  0 zł   0 zł  0 zł  35 zł3 

w walucie 
obcej – 0,05 % 

min 10 zł 

w złotych 0 zł 

 
Kolejne wypłaty  
w miesiącu  

za wypłatę 0 zł 
0,30 %  

min 15 zł 

 
0,30 %  

min 15 zł 

0,30 %  
min 15 zł 

50 zł3 

w walucie 
obcej – 0,05 % 

min 10 zł 

w złotych 0 zł 

 
Nieawizowana wypłata 
gotówki 4 

za wypłatę 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 

3 Operacje bezgotówkowe 

 Polecenie przelewu wewnętrznego/zlecenie stałe 5 : 

 W placówce Banku 
za przelew 

1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 
nie dotyczy 

1,50 zł 

 
W systemie bankowości 
elektronicznej nie dotyczy 0 zł 6 

 Polecenie przelewu /zlecenie stałe (w systemie ELIXIR) 7 :  

 W placówce Banku za przelew 5 zł  10 zł  10 zł  10 zł 40 zł  10 zł 

 

Polecenie przelewu 
zewnętrznego w 
systemie SORBNET   
w placówce Banku 

za przelew  35 zł 35 zł 35 zł 35 zł nie dotyczy 35 zł 

 

Polecenie przelewu 
zewnętrznego w 
systemie Express –Elixir  
w placówce Banku 8 

za przelew 15 zł 15 zł  15 zł 15 zł nie dotyczy nie dotyczy  
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Lp. 
Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb 
pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 

Avista 

Rachunek 
oszczędnościowy 

Start 

Rachunek 
oszczędnościowy 

Opoka 

Rachunek 
oszczędnościowy 
Warmiak Super 

Rachunek 
oszczędnościow

y Warmiak 
IKE/IKZE 1 

Rachunek 
oszczędnościowy w 

walucie  

 

Modyfikacja / 
odwołanie zlecenia 
stałego w placówce 
Banku 

za zlecenie 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

4 Polecenie zapłaty 

 
Rejestracja/modyfikacja 
/odwołanie zgody 

za zlecenie 

2 zł 2 zł  2 zł 2 zł 

 
 

nie dotyczy 
 

 
 

nie dotyczy 
 

 
Realizacja polecenia 
zapłaty z rachunku 
Posiadacza 

 1,20 zł 1,20 zł  1,20 zł 1,20 zł 

 

Obsługa zwrotu 
polecenia zapłaty przy 
braku środków na 
rachunku 

4 zł  4 zł 4 zł  4 zł 

 
Odwołanie wykonanego 
polecenia zapłaty 

7,50 zł  7,50 zł 7,50 zł 7,50 zł 

5 
 
Usługa bankowości elektronicznej 
 

1. Warunkiem udostępnienia usługi  jest posiadanie dostępu do rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej.  

2. Usługa bankowości elektronicznej nie jest dostępna dla rachunku oszczędnościowego  
Warmiak IKE/IKZE. 

funkcjonalność ograniczona do podglądu  

transakcje 
płatnicze 

wymienione w 
Tab. 2a) Lp. 6. 

oraz przelewy na 
rachunki własne  

6 Realizacja przelewu dewizowego wysyłanego :  

 Polecenie przelewu SEPA : 

 Do banków krajowych 
od transakcji 

25 zł 
25 zł 25 zł 25 zł 

nie dotyczy 
 

25 zł 

 
Do banków 
zagranicznych 

 5 zł  10 zł  10 zł 10 zł 10 zł 

 
Polecenie przelewu 
TARGET/SWIFT w EUR w 
ramach EOG 9 : 

od transakcji  35 zł  35 zł 35 zł  35 zł 35 zł 

 

Polecenie przelewu w 
walucie obcej (wysyłane 
do banków krajowych)/ 
Polecenie wypłaty 9 

od transakcji 

 45 zł 
+ koszty 
banków 
trzecich 

 45 zł 
+ koszty 
banków 
trzecich 

45 zł 
+ koszty 
banków 
trzecich 

 45 zł 
+ koszty 
banków 
trzecich 

 45 zł 
+ koszty 
banków 
trzecich 

 Realizacja przelewu dewizowego otrzymanego: 

 Z banków krajowych od transakcji 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł  20 zł  20 zł 

 
Z banków zagranicznych 
w ramach EOG w 
walucie EUR 

od transakcjo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 
Z banków zagranicznych 
w ramach EOG w 
walucie innej niż EUR9 

od transakcji 

 25 zł 
+ koszty 
banków 
trzecich 

25 zł 
+ koszty 
banków 
trzecich 

25 zł 
+ koszty 
banków 
trzecich 

25 zł 
+ koszty 
banków 
trzecich 

25 zł 
+ koszty 
banków 
trzecich 

25 zł 
+ koszty 
banków 
trzecich 

 Z banków zagranicznych 
spoza EOG9 

od transakcji 

25 zł 
+ koszty 
banków 
trzecich 

25 zł 
+ koszty 
banków 
trzecich 

25 zł 
+ koszty 
banków 
trzecich 

25 zł 
+ koszty 
banków 
trzecich 

25 zł 
+ koszty 
banków 
trzecich 

25 zł 
+ koszty 
banków 
trzecich 



 
    14 

 

Lp. 
Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb 
pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 

Avista 

Rachunek 
oszczędnościowy 

Start 

Rachunek 
oszczędnościowy 

Opoka 

Rachunek 
oszczędnościowy 
Warmiak Super 

Rachunek 
oszczędnościow

y Warmiak 
IKE/IKZE 1 

Rachunek 
oszczędnościowy w 

walucie  

 
Polecenie przelewu z 
dyspozycją dotyczącą 
kosztów „OUR” 

od transakcjo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 Dodatkowe opłaty 9: 

 

Zwrot niepodjętej kwoty 
przekazu na wniosek 
Klienta (opłata 
pobierana ze zwracanej 
kwoty) 

od transakcji 
0,30% min. 
30 zł, max. 
200 zł 

0,30% min. 30 
zł, max. 200 zł 

0,30% min. 
30 zł, max. 

200 zł 

0,30% min. 30 
zł, max. 200 zł 

0,30%  min. 
30 zł, max. 
200 zł 

0,30%  min. 30 
zł, max. 200 zł 

 

Zlecenie poszukiwania 
polecenia przelewu / 
postępowanie 
wyjaśniające wykonane 
na zlecenie Klienta  

od transakcji 

100 zł  
+ koszty 
banków 
trzecich 

100 zł  
+ koszty 
banków 
trzecich 

100 zł  
+ koszty 
banków 
trzecich 

100 zł  
+ koszty 
banków 
trzecich 

100 zł  
+ koszty 
banków 
trzecich 

100 zł  
+ koszty 
banków 
trzecich 

 

Realizacja polecenia 
przelewu w EUR, USD, 
GBP, PLN w trybie 
niestandardowym 
„pilnym”  

od transakcji 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł nie dotyczy 150 zł 

 
Realizacja polecenia 
przelewu wysyłanego z 
opcją kosztową OUR 

od transakcji 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł nie dotyczy 80 zł 

 

Zmiany/korekty/ 
odwołania 
zrealizowanego 
polecenia przelewu, 
wykonane na zlecenie 
Klienta  
 

od transakcji 

100 zł  
+ koszty 
banków 
trzecich 

100 zł 
 + koszty 
banków 
trzecich 

100 zł  
+ koszty 
banków 
trzecich 

100 zł  
+ koszty 
banków 
trzecich 

nie dotyczy 

100 zł  
+ koszty 
banków 
trzecich 

 

Opłata za obsługę 
zagranicznego 
świadczenia 
emerytalnego i 
rentowego 

od 
otrzymanego 

przelewu 
40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 

 

Wydanie na prośbę 
Klienta potwierdzenia 
otrzymania polecenia 
przelewu w walucie 
obcej i innych poleceń  

za 
potwierdzenie 30 zł  30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

7 Wyciąg z rachunku bankowego 

 Wyciąg miesięczny w formie papierowej wysłany listem zwykłym na adres korespondencyjny / odbierany w placówce Banku : 

 Wyciąg miesięczny  za wyciąg 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 

Duplikat wyciągu 
miesięcznego do odbioru 
wyłącznie  
w placówce Banku 10 

za wyciąg 
20 zł netto  

+ 23% VAT tj. 
4,60 zł 

20 zł netto  
+ 23% VAT tj. 

4,60 zł 

20 zł netto  
+ 23% VAT tj. 

4,60 zł 

20 zł netto  
+ 23% VAT tj. 

4,60 zł 

20 zł netto  
+ 23% VAT tj. 

4,60 zł 

20 zł netto  
+ 23% VAT tj. 

4,60 zł 

 

Wyciąg inny niż 
miesięczny do odbioru 
wyłącznie w placówce 
Banku 10 

za wyciąg 
20 zł  netto  

+ 23% VAT tj. 
4,60 zł 

20 zł  netto  
+ 23% VAT tj. 

4,60 zł 

20 zł  netto  
+ 23% VAT tj. 

4,60 zł 

20 zł  netto  
+ 23% VAT tj. 

4,60 zł 

20 zł  netto  
+ 23% VAT tj. 

4,60 zł 

20 zł  netto  
+ 23% VAT tj. 

4,60 zł 

 
Sporządzenie kopii 
dowodu księgowego 10 za dokument 

25 zł netto  
+ 23% VAT tj. 

5,75 zł 

25 zł netto  
+ 23% VAT tj. 

5,75 zł 

25 zł netto  
+ 23% VAT tj. 

5,75 zł 

25 zł netto  
+ 23% VAT tj. 

5,75 zł 

25 zł netto  
+ 23% VAT tj. 

5,75 zł 

25 zł netto  
+ 23% VAT tj. 

5,75 zł 
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Lp. 
Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb 
pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 

Avista 

Rachunek 
oszczędnościowy 

Start 

Rachunek 
oszczędnościowy 

Opoka 

Rachunek 
oszczędnościowy 
Warmiak Super 

Rachunek 
oszczędnościow

y Warmiak 
IKE/IKZE 1 

Rachunek 
oszczędnościowy w 

walucie  

 
Wydruk / Potwierdzenie  
dowodu księgowego 10 

za 
potwierdzenie 

7 zł netto  
+ 23% VAT tj. 

1,61 zł 

7 zł netto  
+ 23% VAT tj. 

1,61 zł 

7 zł netto  
+ 23% VAT tj. 

1,61 zł 

7 zł netto  
+ 23% VAT tj. 

1,61 zł 

7 zł netto  
+ 23% VAT tj. 

1,61 zł 

7 zł netto  
+ 23% VAT tj. 

1,61 zł 

 
Wyciąg generowany w 
systemie bankowości 
elektronicznej  

za wyciąg 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

8 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza Rachunku  

 Za każdy miesiąc roku 
bieżącego 

za dokument 

10 zł netto  
+ 23% VAT tj. 

2,30 zł 

10 zł netto  
+ 23% VAT tj. 

2,30 zł 

10 zł netto  
+ 23% VAT tj. 

2,30 zł 

10 zł netto  
+ 23% VAT tj. 

2,30 zł 

10 zł netto  
+ 23% VAT tj. 

2,30 zł 

10 zł netto  
+ 23% VAT tj. 

2,30 zł 

 
Za każdy miesiąc roku 
poprzedniego 

15 zł netto  
+ 23% VAT tj. 

3,45 zł 

15 zł netto  
+ 23% VAT tj. 

3,45 zł 

15 zł netto  
+ 23% VAT tj. 

3,45 zł 

15 zł netto  
+ 23% VAT tj. 

3,45 zł 

15 zł netto  
+ 23% VAT tj. 

3,45 zł 

15 zł netto  
+ 23% VAT tj. 

3,45 zł 

9 Usługa wyciągi e-mail 

 Udostępnienie usługi jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 Wysyłanie wyciągów za wyciąg 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 
Zmiana adresu email, 
zmiana częstotliwości, 
zmiana hasła itp. 

za wniosek 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

 
Ponowne wysłanie 
wyciągu  za wyciąg 

7 zł +netto  
23% VAT tj. 

1,61 zł 

7 zł +netto  
23% VAT tj. 

1,61 zł 

7 zł +netto  
23% VAT tj. 

1,61 zł 

7 zł +netto  
23% VAT tj. 

1,61 zł 

7 zł +netto  
23% VAT tj. 

1,61 zł 

7 zł +netto  
23% VAT tj. 

1,61 zł 

10 Powiadamianie SMS / Usługa sms 

 Udostępnienie usługi jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 

Zmiana numeru 
telefonu, sposobu 
pobierania opłaty, 
sposobu świadczenia 
usługi itp. 

za wniosek 15 zł  15 zł 15 zł 15 zł  15 zł  15 zł 

 Opłata abonamentowa11 miesięcznie 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł  7 zł 7 zł 

 
Opłata za każdy wysłany 
sms 11 

miesięcznie 
(zbiorczo za 
każdy sms 
wysłany 

przez Bank) 

 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł  0,40 zł 0,40 zł 

11 

Duplikat zestawienia 
dotyczącego opłat 
pobranych z tytułu usług 
związanych  
z rachunkiem 
płatniczym za każdy 
miesiąc roku bieżącego 
12 

jednorazowo 

 
12 zł netto  

+ 23% VAT tj. 
2,76 zł 

 
12 zł netto  

+ 23% VAT tj. 
2,76 zł 

 
12 zł netto  

+ 23% VAT tj. 
2,76 zł 

 
12 zł netto  

+ 23% VAT tj. 
2,76 zł 

 
12 zł netto  

+ 23% VAT tj. 
2,76 zł 

 
12 zł netto  

+ 23% VAT tj. 
2,76 zł 

12 

Duplikat zestawienia 
dotyczącego opłat 
pobranych z tytułu usług 
związanych  
z rachunkiem 
płatniczym za każdy 
miesiąc roku 
poprzedniego 12 

jednorazowo 
12 zł netto 

+ 23% VAT tj. 
2,76 zł 

12 zł netto  
+ 23% VAT tj. 

2,76 zł 

12 zł netto  
+ 23% VAT tj. 

2,76 zł 

12 zł netto  
+ 23% VAT tj. 

2,76 zł 

12 zł netto  
+ 23% VAT tj. 

2,76 zł 

12 zł +netto  
23% VAT tj. 

2,76 zł 
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1. Do rachunków oszczędnościowych Bank nie wydaje kart płatniczych debetowych. Rachunki oszczędnościowe są rachunkami płatniczymi,  

z wyłączeniem WARMIAK IKE/IKZE. 
1A. Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest „z dołu”. Jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, opłata za ten miesiąc nie 

jest pobierana. 
2. Opłata nie jest pobierana w przypadku, gdy rachunek oszczędnościowy prowadzony jest w ramach Umowy Ramowej (opłata pobierana 

jest jednorazowo w ramach Umowy Ramowej, zgodnie z Tab. 1).  
3. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu rachunku oszczędnościowego WARMIAK-IKE/IKZE w Warmińskim Banku Spółdzielczym.  
4. Wypłaty gotówkowe w kwotach określonych w odrębnym Komunikacie Banku, Posiadacz rachunku jest zobowiązany zgłosić w Placówce 

Banku prowadzącej rachunek z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych. Bank ma prawo odmówić w danym dniu wypłaty kwoty 
nieawizowanej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję za nieawizowaną wypłatę gotówki  
w wysokości wskazanej w Tab. 2a) Lp. 2 od kwoty przewyższającej kwotę określoną w odrębnym Komunikacie Banku. W przypadku 
awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej min. 50 zł. 

5. Przelew wewnętrzny to przelew wykonany na rachunki prowadzone w Warmińskim Banku Spółdzielczym. 
6. Dotyczy wyłącznie przelewów wykonanych pomiędzy rachunkami własnymi.  
7. Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system ELIXIR, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez 

Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycje 
składne z rachunku oszczędnościowego w walucie za pośrednictwem ELIXIR i SORBNET realizowane są w PLN.  

8. Maksymalny limit pojedynczej transakcji ustalonej przez Bank wynosi 10 000 zł. 
9. Poza opłatą wymienianą w Taryfie opłat i prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków trzecich i/lub opłaty dodatkowe wynikające  

z dyspozycji przelewu dewizowego. 
10. Na życzenie Posiadacza rachunku. 
11. Opłata pobierana „z dołu”.  
12. Duplikat zestawienia wystawiany jest od daty wskazanej przez Klienta nie wcześniejszej niż 08.08.2018 r. 

 
 

TAB. 2 b ) RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE  – SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA 1 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Stawka 

   SKARBONKA  

3-letnie I 5-letnie 
(produkt w ofercie Banku do 

31.11.2017 r.) 
 

3-letnie, 5-letnie  
i 7-letnie 

(produkt w ofercie Banku do 
13.09.2019 r.) 

1 Otwarcie, prowadzenie rachunku  

 Otwarcie rachunku  jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

 Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 

 
Zmiana / aktualizacja danych 
Posiadacza rachunku 

za czynność 0 zł 0 zł  0 zł 

 
Zmiana wzorów podpisów lub zmiana 
postanowień umowy o prowadzenie 
rachunku 

za czynność 20 zł 2   20 zł 20 zł 

 
Przekształcenie rachunku 
indywidualnego na wspólny  2 za czynność 50 zł nie dotyczy nie dotyczy 

2 Obsługa rachunków potwierdzonych książeczką 

 Wydanie książeczki  za dokument nie dotyczy 0 zł nie dotyczy 

 Wystawienie nowej książeczki w 
miejsce utraconej 

za dokument  nie dotyczy 15 zł netto + 23% VAT tj. 
3,45 zł 

 nie dotyczy 

3 Operacje gotówkowe 

 Wpłata gotówki za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 

 
Wypłata  gotówki w kasach placówek 
Banku 3 za wypłatę 0 zł  0 zł  0 zł 

 Nieawizowana wypłata gotówki 4 za wypłatę 0,50  % 0,50 % 0,50  % 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb 
pobierania 

Stawka 

   SKARBONKA  

3-letnie I 5-letnie 
(produkt w ofercie Banku do 

31.11.2017 r.) 
 

3-letnie, 5-letnie  
i 7-letnie 

(produkt w ofercie Banku do 
13.09.2019 r.) 

4 Operacje bezgotówkowe w placówce Banku 3 

 Polecenie przelewu wewnętrznego 5 za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 

 
Polecenie przelewu  
w systemie ELIXIR 6 za przelew  8 zł 8 zł 8 zł 

 
Polecenie przelewu zewnętrznego w 
systemie SORBNET    za przelew 35 zł 35 zł 35 zł 

 Polecenie przelewu zewnętrznego w 
systemie Express –Elixir 7 

za przelew 
 

15 zł 
 

15 zł 
 

 
15 zł 

 
 
 
 

5 Polecenie zapłaty – nie dotyczy 

6 
 
Usługa bankowości elektronicznej: 
 

1. Warunkiem udostępnienia usługi  jest posiadanie dostępu do rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego za pośrednictwem usługi bankowości 
elektronicznej. 

2. Funkcjonalność ograniczona do podglądu. 

7 
 
Polecenie przelewu w walucie obcej i innych poleceń – nie dotyczy 
 

8 Usługa wyciągi e-mail 

 Udostępnienie usługi jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

 Wysyłanie wyciągów za wyciąg 0 zł 0 zł 0 zł 

 
Zmiana adresu email, zmiana 
częstotliwości, zmiana hasła itp. 

za wniosek 15 zł 15 zł  15 zł 

 Ponowne wysłanie wyciągu  za wyciąg 

 
7 zł netto +23% 
VAT tj. 1,61 zł 

 

7 zł netto +23% VAT tj. 
1,61 zł 

 

7 zł netto +23% VAT tj. 1,61 
zł 

 

9 Zmiana kwoty deklarowanej wpłaty za zmianę 30 zł 30 zł 30 zł 

10 Zmiana osoby wskazanej za zmianę nie dotyczy 60 zł  60 zł 

 
1. Do rachunków oszczędnościowych Bank nie wydaje kart płatniczych debetowych. Rachunki oszczędnościowe – systematycznego 

oszczędzania nie są rachunkami płatniczymi. 
2. Opłata nie jest pobierana w przypadku, gdy rachunek oszczędnościowy prowadzony jest w ramach Umowy Ramowej (opłata pobierana 

jest jednorazowo w ramach Umowy Ramowej, zgodnie z Tab. 1).  
3. Posiadacz rachunku ma prawo złożyć dyspozycję wypłaty gotówki/polecenia przelewu środków z rachunku oszczędnościowego przed 

upływem okresu umownego, co oznacza wypowiedzenie Umowy w zakresie rachunku oszczędnościowego ze skutkiem 
natychmiastowym, z zastrzeżeniem, że w przypadku rachunku oszczędnościowego: „SKARBONKA36”, „SKARBONKA48” i „SKARBONKA60” 
dopuszcza się, w całym umownym okresie, jedną wypłatę zgromadzonych środków na rachunku oszczędnościowym „SKARBONKA”, 
jednakże nie wcześniej niż po 12 miesiącach gromadzenia środków i w kwocie nie przekraczającej 50% zgromadzonych środków. 

4. Wypłaty gotówkowe w kwotach określonych w odrębnym Komunikacie Banku, Posiadacz rachunku jest zobowiązany zgłosić w Placówce 
Banku prowadzącej rachunek z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych. Bank ma prawo odmówić w danym dniu wypłaty kwoty 
nieawizowanej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję za nieawizowaną wypłatę gotówki  
w wysokości wskazanej w Tab. 2 b) Lp. 3) od kwoty przewyższającej kwotę określoną w odrębnym Komunikacie Banku. W przypadku 
awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej min. 50 zł. 

5. Przelew wewnętrzny to przelew wykonany na rachunki prowadzone w Warmińskim Banku Spółdzielczym. 
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6. Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system ELIXIR, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez 
Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET.  

7. Maksymalny limit pojedynczej transakcji ustalonej przez Bank wynosi 10 000 zł. 

 
 
TAB. 2 c ) RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA  PRACOWNICZYCH KAS ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWYCH 
(PKZP), SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWYCH (SKO), OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH CZŁONKAMI RAD 
RODZICÓW (RR)  
  

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania  

Stawka  

Rachunek oszczędnościowy 
dla PKZP 

Rachunek oszczędnościowy 
dla SKO 

Rachunek oszczędnościowy 
dla RR 

1 Otwarcie, prowadzenie rachunku płatniczego 

 Otwarcie rachunku płatniczego jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

 Prowadzenie rachunku płatniczego 1 miesięcznie 
 8 zł 

 0 zł 8 zł 

 
Zmiana / aktualizacja danych 
posiadacza rachunku 

za czynność 0 zł 0 zł  0 zł  

 
Zmiana karty wzorów podpisów lub 
zmiana postanowień umowy o 
prowadzenie rachunku 

za czynność  20 zł 20 zł 20 zł 

2 Operacje gotówkowe  

 
Wpłata/ Wypłata  gotówki w kasach 
placówek Banku   

za wypłatę  4 zł 0zł/0 zł  4 zł 

 Wydanie 1 blankietu czekowego 2 za czek 3 zł 3 zł 3 zł 

 Nieawizowana wypłata gotówki 3 za wypłatę 0,50% 0,50 % 0,50  % 

3 Operacje bezgotówkowe 

 Polecenie przelewu wewnętrznego/zlecenie stałe 4 : 

 W placówce Banku  
za przelew 

 1,50 zł 
nie dotyczy 

1,50 zł 

 W systemie bankowości 
elektronicznej  

0 zł 0 zł 

 Polecenie przelewu /zlecenie stałe (w systemie ELIXIR) 5 : 

 W placówce Banku  
za przelew 

3,50 zł 

nie dotyczy 

3,50 zł 

 
W systemie bankowości 
elektronicznej 

0,80 zł 0,80 zł 

 
Polecenie przelewu zewnętrznego w 
systemie SORBNET 6 

za przelew 35 zł 35 zł 

 

Polecenie przelewu zewnętrznego w 
systemie Express –Elixir  w 
placówce Banku / w systemie 
bankowości elektronicznej 7 

za przelew 15 zł 15 zł 

 Modyfikacja / odwołanie zlecenia stałego : 

 W placówce Banku za zlecenie  10 nie dotyczy 10 

 
W systemie bankowości 
elektronicznej 

za zlecenie 0 nie dotyczy 0 



 
    19 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb 
pobierania  

Stawka  

Rachunek oszczędnościowy 
dla PKZP 

Rachunek oszczędnościowy 
dla SKO 

Rachunek oszczędnościowy 
dla RR 

4 Usługa bankowości elektronicznej 

 Udostępnienie usługi jednorazowo 0 zł 

 
 

nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
 
 

nie dotyczy 

0 zł 

 
Korzystanie z usługi - autoryzacja 
kodem sms 7A 

od każdego 
użytkownika 
miesięcznie 

 4 zł 4 zł 

 
Korzystanie z usługi - autoryzacja 
tokenem mobilnym mToken Asseco 
MAA 7A 

od każdego 
użytkownika 
miesięcznie 

0 zł 0 zł 

 
Przypomnienie identyfikatora 
użytkownika w usłudze bankowości 
elektronicznej 

za wniosek  15 zł 15 zł 

 
Zmiana rachunków bankowych 
dostępnych w usłudze bankowości 
elektronicznej 

za wniosek 15 zł 15 zł 

 Wprowadzenie nowych 
użytkowników 

za wniosek 15 zł 15 zł 

 

Czasowe zablokowanie / 
odblokowanie aktywnego dostępu 
do usługi bankowości elektronicznej 
na wniosek Posiadacza rachunku 
/Użytkownika 

za wniosek 0 zł 0 zł 

5 Realizacja przelewu dewizowego wysyłanego :  

 Polecenie przelewu SEPA : 

 W placówce Banku :     

 Do banków krajowych 
od transakcji 

25 zł 
nie dotyczy 

25 zł 

 Do banków zagranicznych   3,50 zł  3,50 zł 

 W systemie bankowości elektronicznej : 

 Do banków krajowych 
od transakcji 

25 zł 
nie dotyczy 

25 zł 

 Do banków zagranicznych  0,80 zł 0,80 zł 

 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 6 : 

 W placówce Banku/w systemie 
bankowości  

od transakcji 35 zł nie dotyczy 35 zł 

 

Polecenie przelewu w walucie obcej 
(wysyłane do banków krajowych)/ 
Polecenie wypłaty  -w placówce 
Banku/ w systemie bankowości 
elektronicznej 8 

od transakcji  45 zł+ koszty banków 
trzecich 

nie dotyczy 45 zł + koszty banków 
trzecich 

 Realizacja przelewu dewizowego otrzymanego : 

 Z banków krajowych od transakcji   20zł 

nie dotyczy 

 20zł 

 
Z banków zagranicznych w ramach 
EOG w walucie EUR 

od transakcji 0 zł 0 zł 

 
Z banków zagranicznych w ramach 
EOG w walucie innej niż EUR8 

od transakcji 
25 zł 

+ koszty banków trzecich 
 25 zł 

+ koszty banków trzecich 

 Z banków zagranicznych spoza EOG8 od transakcji 
25 zł 

+ koszty banków trzecich 
 25 zł 

+ koszty banków trzecich 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb 
pobierania  

Stawka  

Rachunek oszczędnościowy 
dla PKZP 

Rachunek oszczędnościowy 
dla SKO 

Rachunek oszczędnościowy 
dla RR 

 
Polecenie przelewu z dyspozycją 
dotyczącą kosztów „OUR” 
 

od transakcji 0 zł 0 zł 

 Dodatkowe opłaty 8 : 

 
Zwrot niepodjętej kwoty przekazu na 
wniosek Klienta (opłata pobierana ze 
zwracanej kwoty) 

od transakcji 0,30% min. 30 zł, max. 
200 zł 

nie dotyczy 

 0,30% min. 30 zł, max. 200 
zł 

 

Zlecenie poszukiwania polecenia 
przelewu / postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie 
Klienta  

od transakcji 
100 zł  

+ koszty banków trzecich 
100 zł  

+ koszty banków trzecich 

 
Realizacja polecenia przelewu w 
EUR, USD, GBP, PLN w trybie 
niestandardowym „pilnym”  

od transakcji 150 zł 150 zł 

 
Realizacja polecenia przelewu 
wysyłanego z opcją kosztową OUR 

od transakcji 80 zł  80 zł  

 
Zmiany/korekty/odwołania 
zrealizowanego polecenia przelewu, 
wykonane na zlecenie Klienta  

od transakcji 100 zł  
+ koszty banków trzecich 

100 zł  
+ koszty banków trzecich 

 

Wydanie na prośbę Klienta 
potwierdzenia otrzymania polecenia 
przelewu w walucie obcej i innych 
poleceń  

za 
potwierdzenie 30 zł  30 zł 

6 Wyciąg z rachunku bankowego  

 Wyciąg miesięczny w formie papierowej wysłany listem zwykłym na adres korespondencyjny / odbierany w placówce Banku : 

 
Dla Klientów nie korzystających z 
usługi bankowości elektronicznej i 
usługi wyciągi e-mail 

jednorazowo 0 zł  0 zł 0 zł  

 
Dla Klientów korzystających z usługi 
bankowości elektronicznej i usługi 
wyciągi e-mail 9 

za wyciąg 
15 zł netto +23% VAT  

tj. 3,45 zł 

nie dotyczy 
 

15 zł netto +23% VAT 
 tj. 3,45 zł 

 
Duplikat wyciągu miesięcznego do 
odbioru wyłącznie  
w placówce Banku 9 

za wyciąg 
20 zł netto + 23% VAT 

 tj. 4,60 zł 
20 zł netto + 23% VAT  

tj. 4,60 zł 

 
Wyciąg inny niż miesięczny do 
odbioru wyłącznie w placówce 
Banku 9 

za wyciąg 
20 zł netto + 23% VAT  

tj. 4,60 zł 
20 zł netto + 23% VAT  

tj. 4,60 zł 

 
Sporządzenie kopii dowodu 
księgowego 9 za dokument 

25 zł netto + 23% VAT  
tj. 5,75 zł 

 

25 zł netto + 23% VAT  
tj. 5,75 zł 

 

 Wydruk / Potwierdzenie  dowodu 
księgowego 9 

za 
potwierdzeni

e 

7 zł netto +23% VAT  
         tj.  1,61 zł 

10 zł netto + 23% VAT  
tj. 2,30 zł 

 
Wyciąg generowany w systemie 
bankowości elektronicznej jednorazowo 0 zł 0 zł 

7 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza rachunku : 

 Za każdy miesiąc roku bieżącego 
za dokument 

10 zł netto + 23% VAT            
tj. 2,30 zł 

nie dotyczy 

10 zł netto + 23% VAT        
tj. 2,30 zł 

 Za każdy miesiąc roku poprzedniego 15 zł  netto + 23% VAT     
tj. 3,45 zł 

15 zł netto + 23% VAT           
tj. 3,45 zł 

8 Usługa wyciągi e-mail 

 Udostępnienie usługi jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

 Wysyłanie wyciągów za wyciąg 0 zł 0 zł 0 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb 
pobierania  

Stawka  

Rachunek oszczędnościowy 
dla PKZP 

Rachunek oszczędnościowy 
dla SKO 

Rachunek oszczędnościowy 
dla RR 

 
Zmiana adresu email, zmiana 
częstotliwości, zmiana hasła itp. 

za wniosek  15 zł  15 zł  15 zł 

 
 

Ponowne wysłanie wyciągu 9 za wyciąg 
10 zł netto + 23% VAT  

tj. 2,30 zł 
10 zł netto + 23% VAT                

tj. 2,30 zł 
10 zł  netto + 23% VAT       

tj. 2,30 zł 

9 Powiadamianie sms / Usługa sms 

 Udostępnienie usługi jednorazowo 0 zł 

nie dotyczy 

0 zł 

 
Zmiana numeru telefonu, sposobu 
pobierania opłaty, sposobu 
świadczenia usługi itp. 

za wniosek  12 zł  12 zł 

 Opłata abonamentowa 9A miesięcznie  7 zł 7 zł 

 Opłata za każdy wysłany sms 9A 

miesięcznie 
(zbiorczo za 
każdy sms 
wysłany 

przez Bank) 

0,40 zł  0,40 zł 

10 

Duplikat zestawienia dotyczącego 
opłat pobranych  
z tytułu usług związanych  
z rachunkiem płatniczym za każdy 
miesiąc roku bieżącego 10 

jednorazowo 
12 zł netto + 23% VAT              

tj. 2,76 zł 
12 zł netto + 23% VAT                  

tj. 2,76 zł 
12 zł netto + 23% VAT                 

tj. 2,76 zł 

11 

Duplikat zestawienia dotyczącego 
opłat pobranych  
z tytułu usług związanych z 
rachunkiem płatniczym za każdy 
miesiąc roku poprzedniego 10 

jednorazowo 

12 zł netto + 23% VAT               
tj. 2,76 zł 

12 zł netto + 23% VAT             
tj. 2,76 zł 

12 zł netto + 23% VAT                
tj. 2,76 zł 

1.     Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest „z dołu” z rachunku oszczędnościowego Posiadacza rachunku. Jeżeli rachunek otwierany 
         jest po 15 dniu miesiąca, opłata za ten miesiąc nie jest pobierana.  
2. Czeki wydawane są do wyczerpania zapasów Banku. 
3. Wypłaty gotówkowe w kwotach określonych w odrębnym Komunikacie Banku, Posiadacz rachunku jest zobowiązany zgłosić w Placówce 

Banku prowadzącej rachunek z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych. Bank ma prawo odmówić w danym dniu wypłaty kwoty   
nieawizowanej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję za nieawizowaną wypłatę gotówki  
w wysokości wskazanej w Tab. 2 c) Lp. 2 od kwoty przewyższającej kwotę określoną w odrębnym Komunikacie Banku. W przypadku 
awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej min. 50 zł” 

4. Przelew wewnętrzny to przelew wykonany na rachunki prowadzone w Warmińskim Banku Spółdzielczym. 
5. Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system ELIXIR, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez 

Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. 
6. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości 

elektronicznej umożliwia   taką formę realizacji zlecenia płatniczego. 
7. Maksymalny limit pojedynczej transakcji ustalonej przez Bank wynosi 10 000 zł. 
7A.   Opłata pobierana „z dołu”. Jeżeli usługa udostępniana jest po 15 dniu miesiąca, opłata za ten miesiąc nie jest pobierana. 
8. Poza opłatą wymienianą w Taryfie opłat i prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków trzecich i/lub opłaty dodatkowe wynikające  

z dyspozycji przelewu dewizowego. 
9. Na życzenie Posiadacza rachunku. 
9A.   Opłata pobierana „z dołu”.  
10. Duplikat zestawienia wystawiany jest do daty wskazanej przez Klienta nie wcześniejszej niż 08.08.2018 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    22 

 

OSZCZĘDNOŚCI 
TAB. 3 RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH I WALUTACH OBCYCH 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
Stawka 

Rachunki lokaty w złotych 
Rachunki lokaty w walutach 

obcych 
1 Otwarcie rachunku lokaty miesięcznie 0 zł 0 zł 

2  Prowadzenie rachunku lokaty  miesięcznie 0 zł 0 zł 

3 Obsługa rachunków potwierdzonych książeczką 

 Wydanie książeczki za dokument 0 zł nie dotyczy 

 
Wystawienie nowej książeczki w miejsce 
utraconej  

za dokument 15 zł netto + 23% VAT tj. 3,45 zł nie dotyczy 

4 Operacje gotówkowe w placówce Banku 1  

 Wpłata / Wypłata gotówki 
za 

wpłatę/wypłatę  
0 zł 0 zł 

 Nieawizowana wypłata gotówki 2 za wypłatę 0,50 % 0,50 % 

5 Operacje bezgotówkowe w placówce Banku 1 

 Polecenie przelewu wewnętrznego 3 za przelew 0 zł 0 zł 

 Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR)4. 4A   
za przelew 

 15 zł 15 zł 

 
Polecenie przelewu zewnętrznego  
w systemie SORBNET  

 35 zł  35 zł 

 
Polecenie przelewu zewnętrznego  
w systemie Express –Elixir 5 

za przelew 
 

15 zł 
 

 15 zł 
 

6 Usługa bankowości elektronicznej 
warunkiem udostępnienia usługi  jest posiadanie dostępu do rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 
funkcjonalność ograniczona do podglądu  

7 Polecenie przelewu w walucie obcej i innych poleceń – nie dotyczy 

8 Usługa wyciągi e-mail 

 Udostępnienie usługi jednorazowo 0 zł 0 zł 

 Wysyłanie wyciągów za wyciąg 0 zł 0 zł 

 
Zmiana adresu email, zmiana częstotliwości, 
zmiana hasła itp. za wniosek 15 zł  15 zł 

 Ponowne wysłanie wyciągu 6 za wyciąg 10 zł netto + 23% VAT tj. 2,30 zł 10 zł netto + 23% VAT tj. 2,30 zł 

9 Sporządzenie zestawienia lokat za zestawienie  12 zł            12 zł 
1. Posiadacz rachunku ma prawo złożyć dyspozycję wypłaty gotówki/polecenia przelewu środków z rachunku lokaty przed upływem okresu 

umownego, co oznacza wypowiedzenie Umowy w zakresie rachunku lokaty ze skutkiem natychmiastowym.  
2. Wypłaty gotówkowe w kwotach określonych w odrębnym Komunikacie Banku, Posiadacz rachunku jest zobowiązany zgłosić w Placówce 

Banku prowadzącej rachunek z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych. Bank ma prawo odmówić w danym dniu wypłaty kwoty 
nieawizowanej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję za nieawizowaną wypłatę gotówki  
w wysokości wskazanej w Tab. 3 Lp. 4 od kwoty przewyższającej kwotę określoną w odrębnym Komunikacie Banku. W przypadku 
awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej min. 50 zł” 

3. Przelew wewnętrzny to przelew wykonany na rachunki prowadzone w Warmińskim Banku Spółdzielczym. 
4. Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system ELIXIR, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez 

Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycje 
składne z rachunku oszczędnościowego w walucie za pośrednictwem ELIXIR i SORBNET realizowane są w PLN. 

4A. Nie dotyczy przelewów z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej w ramach Promocji np. „Lokata Mega Oszczędnościowa” 
zakładanych od 01 kwietnia 2022 roku. 

5. Maksymalny limit pojedynczej transakcji ustalonej przez Bank wynosi 10 000 zł. 
6. Na życzenie Posiadacza rachunku. 
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KARTY BANKOWE 
 

TAB. 4 KARTY PŁATNICZE KREDYTOWE 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1 Wydanie / wznowienie karty  jednorazowo  0 zł 

2 
Wydanie karty płatniczej kredytowej nowej w trybie 
ekspresowym jednorazowo  50 zł 

3 Wydanie duplikatu karty kredytowej od każdej karty 
40 zł 

 

4 

Obsługa karty kredytowej  - opłata pobierana, jeżeli 
wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, 
obciążających rachunek karty w poprzednim cyklu 
rozliczeniowym wynosi: 
 co najmniej 600,00 zł 
 mniej niż 600,00 zł 

 
miesięcznie 

 
 
 
 

0 zł 
6 zł 

5 
Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką 
usługę 

--------- 0 zł 

6 
Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty kredytowej do płatności 
bezgotówkowych 1,2 

--------- 0 zł 

7 Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków    

 w kraju 

od transakcji 

4% min. 10 zł 

 
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy 
użyciu karty kredytowej do płatności gotówkowych w 
ramach EOG w walucie EUR2 

4% min. 10 zł 

 
Zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy 
użyciu karty kredytowej do płatności gotówkowych w 
ramach EOG w walucie obcej, innej niż EUR oraz poza EOG2  

od transakcji  
3 %, min. 10 zł  

 

8 Przelew z karty kredytowej za przelew 
3 %, min.  10 zł 

 

9 Sprawdzenie stanu dostępnych środków w bankomacie 3 ----------  0 zł 

10 
Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 
10 transakcji) 3 

---------- 0 zł 

11 
Zastrzeżenie karty przez jednostkę Banku, w przypadku 
wypowiedzenia Umowy 

za zastrzeżenie 50 zł 

12 
Wydanie nowej karty kredytowej w miejsce karty 
zastrzeżonej 4 

za zastrzeżenie 25 zł 

13 Wyciąg z karty kredytowej ---------- 0 zł 

14 
Generowanie wyciągu  na życzenie Użytkownika karty za 
okres przez niego wskazany za wyciąg 20 zł 

15 Zmiana danych Użytkownika karty za wniosek 10 zł 

16 
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 
Użytkownika karty za wniosek 10 zł 

17 Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty na wniosek 
posiadacza rachunku, użytkownika karty lub Banku 

za wniosek 15 zł 

18 Minimalna spłata zadłużenia na karcie 
miesięcznie od kwoty salda 

końcowego okresu 
rozliczeniowego 

3 %, min. 40 zł 

19 Pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie 0,70 zł 

20 
Duplikat zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu 
usług związanych z rachunkiem płatniczym karty 
kredytowej za każdy miesiąc roku bieżącego 5 

 
 

jednorazowo 
12 zł netto +23% VAT tj. 2,76 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

 

21 
Duplikat zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu 
usług związanych z rachunkiem płatniczym karty 
kredytowej za każdy miesiąc roku poprzedniego 5 

jednorazowo 
12 zł netto +  23% VAT tj. 2,76 zł 

 

1. Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 
2. Dla wszystkich kart VISA w przypadku zagranicznych, w tym transgranicznych transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest 

dodatkowa prowizja Banku przy stosowaniu kursu własnego VISA powiększonego o 3% w przypadku transakcji dokonywanych  
w walutach innych niż waluta rachunku karty. 

3. Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
4. Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
5. Duplikat zestawienia wystawiany jest od daty wskazanej przez Klienta nie wcześniejszej niż 08 sierpnia 2018 r. 

 

KREDYTY 
 

           TAB. 5 a) KREDYTY ZŁOTOWE – Dotyczy produktów bankowych wprowadzonych od 21 maja 2018 roku 
         

KREDYTY GOTÓWKOWE 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1 Rozpatrzenie wniosku kredytowego – prowizja przygotowawcza 
jednorazowo 

od kwoty kredytu 
0 % 

2 Udzielenie kredytu: 

2.1 Bezpieczna Gotówka 
Jednorazowo 

od kwoty kredytu 
3,5 % 

2.2 Kredyt w rachunku płatniczym 1,  2 Jednorazowo 
od kwoty kredytu 

2 % 
min. 50 zł 

2.3 Kredytowy Parasol – oferta promocyjna 3   

 Dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Jednorazowo 
od kwoty kredytu 

1,45% 3A 

 Dla pozostałych Klientów 
Jednorazowo 

od kwoty kredytu 
2,45% 3A 

2.4 

Kredyt EKOLOGICZNY 

Wariant I 
1. bez ubezpieczenia na życie kredytobiorcy 
2. bez ROR w Banku 

Jednorazowo 
od kwoty kredytu 

0,70% 

Wariant II 
1. z ubezpieczeniem majątkowym odnawialnych   
    źródeł energii  
2. dla posiadaczy ROR w Banku 

0,50% 

Wariant III 
1. z ubezpieczeniem na życie Kredytobiorcy 
2. dla posiadaczy ROR w Banku 0,20% 

Wariant IV 

1. z ubezpieczeniem majątkowym odnawialnych źródeł 
energii 

2. z ubezpieczeniem na życie Kredytobiorcy  
3. dla posiadaczy ROR w Banku 

0,00% 

2.5 Kredyt Sezonowy – Promocja na wiosnę 3B 
Jednorazowo 
od kwoty kredytu 0,00% 

3 Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym Jednorazowo 
od kwoty kredytu 

0 zł 

4 Spłata całości lub części kredytu przed terminem 4 
Jednorazowo 

od kwoty wcześniejszej 
spłaty 

0% 

5 Prolongowanie terminu spłaty kredytu 
Jednorazowo 

od kwoty 
prolongowanej 

4%  
min. 100 zł  

6 Podwyższenie kwoty udzielonego kredytu (od różnicy pomiędzy 
dotychczasową a nową wysokością kredytu). 

Jednorazowo 
od kwoty 

podwyższenia 

2,00 %  
min 100 zł 

7 Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek za aneks 150 zł  
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Kredytobiorcy  

8 
Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek 
Kredytobiorcy 5 

Jednorazowo 
100 zł netto + 23% 

VAT tj. 23 zł 
 

9 Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Jednorazowo 

 100 zł netto + 23% 
VAT tj. 23 zł przy 
historii z 3 lat, po 30 zł 
netto + 23% VAT tj. 
6,90 zł za każdy rok 
powyżej 3 lat    

10 Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Jednorazowo 

50 zł  netto + 23% VAT 
tj. 11,50 zł 

+ 1 zł za każdą stronę 
+ 23 VAT tj. 0,23 zł. zł 

11 Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 6 Jednorazowo 0 zł 

12 Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy7 Jednorazowo 
100 zł netto +  23% 

VAT tj. 23 zł 
 

 
1. Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu (odnowienie) na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za 

udzielenie kredytu. 
2. Dotyczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR). Usługa nie jest dostępna dla Posiadacza rachunku PRP i JUNIOR. 
3. Oferta promocyjna kredyt „Kredytowy Parasol” w ofercie od 01.07.2021 roku do 30.06.2022 roku, 
3A. Dla Kredytów przeznaczonych na spłatę zobowiązań w innych bankach wysokość prowizji zostaje pomniejszona o 1,00 pp. 

       3B. Oferta promocyjna kredyt sezonowy - „Promocja na Wiosnę” w ofercie od 28.03.2022 roku do 31.05.2022 roku  
4. Nie  dotyczy kredytu odnawialnego, kredytu Bezpieczna Gotówka,  kredytu Wygodnego, kredytu Kredytowy Parasol, kredytu Kredyt 

EKOLOGICZNY oraz kredytu Kredyt Sezonowy. 
5. Jeżeli opinia/zaświadczenie odnosi się do co najmniej dwóch produktów z jakich Klient korzysta w Banku, pobiera się jedną/ wyższą opłatę w 

wysokości odpowiadającej zakresowi wydanej opinii /wydanego zaświadczenia.  
6. Kwota płatna przez Kredytobiorcę za pierwszy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami 

Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu za kolejne monity/wezwania stawka określona w Tab. 6 USŁUGI RÓŻNE. 
7. Za wydanie po raz pierwszy takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się 

prowizji. 
 

TAB. 5 b) KREDYTY HIPOTECZNE 
KREDYTY HIPOTECZNE 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1 Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 
jednorazowo 

od kwoty kredytu 
0% 

2 Udzielenie: 

2.1 kredytu Mój Dom1,  / Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego 1 :   
 

Dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) 
jednorazowo 

od kwoty kredytu  1,85% min. 400 zł 

 
Dla pozostałych Klientów 

jednorazowo 
od kwoty kredytu 

      2,75% min. 400 zł 

2.2 

Udzielenie Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego 1A :   

1. z ubezpieczeniem majątkowym  
2. z ubezpieczeniem na życie Kredytobiorcy  
3. dla posiadaczy ROR w Banku 

jednorazowo 
od kwoty kredytu 0,00 %  

Dla pozostałych Klientów jednorazowo 
od kwoty kredytu 1,00%  

3 Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 
jednorazowo 

od kwoty kredytu 0 zł 

4 
Spłata całości lub części kredytu przed terminem : 
Do 3 lat trwania Umowy kredytu 2 jednorazowo od kwoty 

wcześniejszej spłaty 3 
3 % 

Powyżej 3 lat trwania Umowy kredytu 0 % 

5 Prolongowanie terminu spłaty kredytu 
jednorazowo 

od kwoty prolongowanej 
2 % 

min. 150 zł 
6 Podwyższenie kwoty udzielonego kredytu (od różnicy pomiędzy jednorazowo 2 %  
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dotychczasową, a nową wysokością kredytu) od kwoty podwyższenia min. 200 zł 

7 Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy  za aneks 250 zł 

8 
Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej 
wraz z oświadczeniem właściciela nieruchomości na koszt kredytobiorcy  

jednorazowo 300 zł 

9 Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 4 
jednorazowo za księgę 

wieczystą 
20 zł  

10 
Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek 
Kredytobiorcy 5 Jednorazowo 

200 zł netto + 23% VAT 
tj. 46 zł 

11 Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy 5 Jednorazowo 
200 zł netto + 23% VAT 

tj. 46 zł 

12 
Wydanie innych zaświadczeń/opinii (w innym zakresie) na wniosek 
Kredytobiorcy 5 

Jednorazowo 
100 zł netto +23%  VAT 

tj. 23 zł 
 

13 
Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie 
spłaty kredytu i/lub kontroli inwestycji 

Jednorazowo 150 zł 

14 Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Jednorazowo 

100 zł netto + 23% VAT 
tj. 23 zł przy historii z 3 

lat, po 30 zł netto + 
23% VAT tj. 6,90 zł za 

każdy rok powyżej 3 lat  

15 Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 

25 zł netto do 20 stron 
+ 23% podatek VAT tj. 
5,75 zł i  powyżej 1 zł 

netto za stronę, + 23% 
podatek VAT tj. 0,23 zł 

16 Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty  6 nie dotyczy 0 zł 

17 
Sporządzenie i wysłanie pisma informującego Kredytobiorcę o 
niewywiązaniu się z innych warunków umowy niż terminowa spłata  

jednorazowo 50 zł 

18 Sporządzenie za Klienta deklaracji PCC jednorazowo 
50 zł netto +23% VAT tj. 

11,50 zł 

19 Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 7 jednorazowo 
100 zł +netto  23% VAT 
tj. 23 zł 

 
1. Prowizji nie pobiera się w przypadku udzielenia kredytu na refinansowanie kredytów hipotecznych w innych bankach.  
Jeżeli produkt dopuszcza kredytowanie kilku celów kredytowania jednocześnie, prowizję pobiera się od kwoty nieobejmującej   refinansowania. 
1A.  Warunki promocyjne Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego obowiązują w okresie od 26.10.2021r. do 30.04.2022r. 
2. Prowizji nie pobiera się jeśli kwota spłaty nie przekracza w miesiącu 300,00 zł oraz od kredytów, dla których stosuje się Ustawę  o kredycie 
konsumenckim. 
3. Nie więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem całości lub części kredytu hipotecznego w okresie roku 
od dnia faktycznej spłaty. Do wyliczenia wysokości odsetek Bank przyjmuje oprocentowanie z dnia faktycznej spłaty kredytu. Prowizji nie 
pobiera się w przypadku spłaty całości kredytu spowodowanej wypowiedzeniem przez Kredytobiorcę Umowy kredytu w przypadku braku 
akceptacji zmian wprowadzonych w Regulaminie lub Taryfie opłat i prowizji albo w przypadku Kredytu „Mój Dom” oraz „Mój Dom” PROMOCJA, 
jeżeli wcześniejsza częściowa spłata kapitału kredytu następuje z powodu zwrotu całości lub części środków z rachunku inwestora zastępczego. 
4. Opłatę pobiera się przy rozpatrywaniu wniosku kredytowego (udzielenie kredytu, zmiana warunków, odnowienie na kolejny okres itp.).  
Opłaty nie pobiera się w ramach wykonywania monitoringu Klienta.  
5. Jeżeli opinia/zaświadczenie odnosi się do co najmniej dwóch produktów z jakich Klient korzysta w Banku lub co najmniej dwóch różnych 
zakresów, pobiera się jedną/ wyższą opłatę w wysokości odpowiadającej zakresowi wydanej opinii /wydanego zaświadczenia.  
6. Kwota płatna przez Kredytobiorcę za pierwszy wysłany monit upomnienie/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób  
   będących dłużnikami  Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, za kolejne monity/wezwania stawka określona w Tab. 6 USŁUGI RÓŻNE.     
7. Za wydanie po raz pierwszy takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zestawu rejestrowego, itp., nie pobiera się 
prowizji. 
 
TAB. 5 c) KREDYTY STUDENCKIE Z DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU 
POŻYCZEK  i KREDYTÓW STUDENCKICH – PRODUKT WYCOFANY Z OFERTY 

L.p. Rodzaj czynności lub usługi 
Wysokość prowizji 

lub opłaty 
1 
 

Czynności związane ze złożeniem wniosku o kredyt studencki i zawarciem umowy kredytu studenckiego 

 Za sporządzenie umowy poręczenia lub przystąpienia do długu osoby fizycznej 10 zł 
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2 Czynności związane z realizacją umowy kredytu studenckiego 

 
Prowizja za udzielenie kredytu studenckiego (miesięcznie od kwoty wypłaconej raty kredytu 
studenckiego 

0,10 % kwoty kredytu 

 Prowizja od uruchomienia raty kredytu studenckiego na rachunek prowadzony w Banku 0 % 

 
Prowizja od uruchomienia raty kredytu studenckiego na rachunek prowadzony w innym banku 
krajowym   

1 % kwoty kredytu 
i nie mniej niż 20 zł 

 
Prowizja od poręczenia kredytu studenckiego udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego  
(miesięcznie od kwoty wypłaconej raty kredytu studenckiego) 

1,50 % poręczanej 
części wypłacanej 
miesięcznej raty 

kredytu 

 
Prowizja od poręczenia kredytu studenckiego udzielonego przez Agencję Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa (dla studentów zamieszkujących na obszarze wsi) 0 zł 

3 Czynności dodatkowe  

 Za wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu 0 zł 

 Za wydanie, na wniosek Klienta, opinii i zaświadczeń dotyczących kredytu studenckiego, w tym historii 
kredytu (od każdej opinii lub zaświadczenia) 1 

60 zł netto + 23% VAT 
tj. 13,80 zł 

 Za sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Klienta (jednorazowo) 

40 zł netto +  23% 
VAT tj. 9,20 zł 

 

 
Prowizja od kwoty udzielonej ulgi w spłacie należności Banku, w formie odroczenia terminu spłaty 
kredytu studenckiego  

3 % kwoty 
prolongowanej 

i nie mniej niż 25 zł 

 
Za sporządzenie, na życzenie Klienta, wyciągu z rachunku kredytowego (jednorazowo)  10 zł netto +23% VAT 

tj. 2,30 zł 

 
Za rozpatrzenie wniosku Klienta w sprawie zmiany postanowień umowy kredytu i przygotowanie 
aneksu do umowy kredytu (od każdego aneksu) 

70 zł 

 Za zgłoszenie do protestu w razie niezapłacenia weksla   50 zł + koszty 

 Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie opłat i prowizji 

według kosztów 
rzeczywistych, plus 

23% VAT, o ile usługa 
podlega 

opodatkowaniu 

1. Jeżeli opinia/zaświadczenie odnosi się do co najmniej dwóch produktów z jakich Klient korzysta w Banku, pobiera się jedną/ wyższą 
opłatę w wysokości odpowiadającej zakresowi wydanej opinii /wydanego zaświadczenia.  

 
TAB. 5 d) KREDYTY, POŻYCZKI  i GWARANCJE W WALUCIE KRAJOWEJ UDZIELONE DO DNIA  
                 20 maja 2018 r. – PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY 

L.p. Rodzaj czynności lub usługi 
Wysokość prowizji 

lub opłaty 

1 
Prowizja (opłata) przygotowawcza za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego oraz administrowanie kredytem w ROR 
(debet, kredyt odnawialny i nieodnawialny) : 

 - od kwoty kredytu  4,00 % 

 - od kwoty podwyższenia wysokości kredytu  4,00 % 

2 Za wydanie, na wniosek Klienta : 1 

 
- zaświadczenia o stanie zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych 

200 zł netto + 23%  
VAT tj. 46 zł  

 
- zaświadczenia, że Klient nie figuruje jako dłużnik 

60 zł netto +23% VAT 
tj. 13,80 zł 

 
- opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy 

200 zł netto +23%  
VAT tj. 46 zł 

 - zaświadczeń/opinii (w innym zakresie) na wniosek Kredytobiorcy 100 zł netto +23%  
VAT tj. 23 zł 
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3 Za wydanie odpisu (kopii) umowy kredytu  

25 zł netto do 20 
stron + 23% VAT tj. 

5,75 zł, powyżej + 1 zł 
netto za stronę + 23% 

VAT tj. 0,23 zł 

4 Za sporządzenie umowy przystąpienia do długu lub przejęcia długu 
1 % nie mniej niż 100 

zł  

5 Za wydanie zezwolenia na wykreślenie wpisu hipoteki / zastawu / przewłaszczenia 0 zł  

6 Za sporządzenie, na życzenie Klienta : 
 

- odpisu wyciągu bankowego 
 30 zł netto + 23% 

VAT tj. 6,90 zł 
 

 
- odpisu jednego dowodu do wyciągu 

10 zł netto + 23% VAT 
tj. 2,30 zł 

7 Za sporządzenie zestawienia obrotów na rachunku kredytowym, w formie wydruku komputerowego (od każdego konta) : 

 
- dotyczącego okresu aktualnego roku kalendarzowego  

25 zł netto + 23% VAT 
tj. 5,75 zł 

 
- dotyczącego lat poprzednich (za każdy rozpoczęty kwartał kalendarzowy)   

15 zł netto + 23% VAT 
tj. 3,45 zł 

8 Za sporządzenie wniosku o dokonanie wpisu do rejestru zastawów  50 zł 

9 Za czynności związane z decyzją, na wniosek Klienta, w sprawie : 

 - ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, inne niż wymienione w L.p. 15 100 zł 

 - zmiany zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 100 zł 

10 Prowizja od kwoty udzielonej ulgi w spłacie należności Banku, w formie odroczenia terminu płatności na okres : 

 - do 3 miesięcy 1,00 % min. 50 zł 

 - od 3 miesięcy do 1 roku 1,50 % min. 50 zł 

 - od 1 roku do 3 lat 2,00 % min. 50 zł 

 - od 3 lat do 5 lat 3,00 % min. 50 zł 

 - powyżej 5 lat 3,50 % min. 50 zł 

11 Prolongowanie terminu spłaty kredytu 2% min. 150 zł 

12 Obsługa kart kredytowych    zgodnie Tab.4 

13 Za zgłoszenie do protestu w razie niezapłacenia weksla   50 zł + koszty 

14 Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 2 
50 zł (jednorazowo za 

księgę wieczystą) 

15 Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie opłat i prowizji stawka ustalana 
indywidualnie 

1. Jeżeli opinia/zaświadczenie odnosi się do co najmniej dwóch produktów z jakich Klient korzysta w Banku, pobiera się jedną/ wyższą 
opłatę w wysokości odpowiadającej zakresowi wydanej opinii /wydanego zaświadczenia.  

2. Opłatę pobiera się przy rozpatrywaniu wniosku kredytowego (udzielenie kredytu, zmiana warunków, odnowienie na kolejny okres). 
Opłaty nie pobiera się w ramach wykonywania monitoringu Klienta.  
 

TAB. 5 e) KREDYTY wycofane z oferty (dotyczy kredytów wprowadzonych od 21 maja 2018r.) 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1.  Wygodny Kredyt (w ofercie od 25.06.2018r. do 30.06.2020r.) 
Jednorazowo 

od kwoty kredytu 
0,00 zł 

1.1 Pozostałe opłaty i prowizje dla Wygodnego Kredytu pobierane zgodnie z TAB. 5a) poz. 4-12 

2. 
Kredyt Sezonowy - Wakacyjny ( w ofercie od 12.07.2021r. do 
30.09.2021r). 

Jednorazowo 
od kwoty kredytu 

0,00 zł 
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2.1 Pozostałe opłaty i prowizje dla Kredytu Sezonowego - Wakacyjnego pobierane zgodnie z TAB. 5a) poz. 4-12 

3. 
Kredyt Sezonowy – Ekstra ( w ofercie od 11.10.2021r. do 
31.12.2021r). 

Jednorazowo 
od kwoty kredytu 

0,00 zł 

3.1 Pozostałe opłaty i prowizje dla Kredytu Sezonowego - Ekstra pobierane zgodnie z TAB. 5a) poz. 4-12 

4. 
 „Mój Dom” PROMOCJA  ( w ofercie od 12.04.2021r. do 
31.12.2021r). 

Jednorazowo 
od kwoty kredytu 

0,00 zł 

4.1 Pozostałe opłaty i prowizje dla „Mój Dom” PROMOCJA pobierane zgodnie z TAB. 5b) poz. 3-19 

 
TAB. 6 USŁUGI RÓŻNE  
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1 Wydanie kserokopii umowy rachunku za dokument 
50 zł netto +23% VAT tj. 

11,50 zł 
 

2  Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku 
płatniczym na wniosek Klienta  za dokument  

50 zł netto + 23% VAT tj. 
11,50 zł 

 

3 
Wydanie zaświadczenia/opinii o Kliencie na wniosek 
Klienta 1 za dokument 

min .100 zł+23% VAT tj. min. 
23 zł i max. 200 zł + 23% VAT 

tj. min. 46 zł. 

4 
Przyjęcie zastrzeżenia dokumentu tożsamości, blankietów 
czekowych, książeczki oszczędnościowej  
w MIG-DZ  

jednorazowo  70 zł netto + VAT 23% tj. 
16,10 zł. 

5 
Odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości, 
blankietów czekowych, książeczki oszczędnościowej  
w MIG-DZ 

jednorazowo 
50 zł netto +VAT 23% tj. 

11,50 zł. 

6 Inkaso czeku w obrocie krajowym  od transakcji 
0,2 % kwoty 

min. 10 zł - max. 100 zł 

7 Realizacja weksli przyjmowanych do inkasa za dokument 
35 zł + 

10 zł za każde polecenie 
przelewu 

8 Realizacja cesji praw do wkładu oszczędnościowego jednorazowo 50 zł 

9 Przyjęcie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie 2 : 

 Przeznaczenia wkładu na  wypadek śmierci 
jednorazowo 

 25 zł 

 Odwołanie lub zmiana dyspozycji na  wypadek śmierci   15 zł 

10 

Sporządzenie i wysłanie upomnienia (monitu), wezwania 
do zapłaty,  wezwania przedegzekucyjnego 
przypominającego o obowiązku spłaty wymaganych 
należności bankowych lub z jednoczesnym 
powiadomieniem o wypowiedzeniu umowy  od każdego 
zobowiązanego  

pierwszy monit/  
za kolejny monit, dokument, 

wezwanie 
płatny przez Kredytobiorców, 

Poręczycieli  
i innych osób  będących 

dłużnikami  Banku 
 z tytułu zabezpieczenia 

kredytu 

0 zł/ 
10 zł 

11 
Sporządzenie na prośbę dłużnika wniosku o zawieszenie 
postępowania egzekucyjnego 

za dokument 100 zł 

12 
Opłata za sporządzenie umowy o przejęcie długu lub 
przystąpienia do długu 

 
jednorazowo 

 
1 % nie mniej niż 100 zł  

13 

Przeprowadzenie inspekcji u Klienta składającego wniosek 
o restrukturyzację długu / zawarcie ugody dobrowolnej 
spłaty/ na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie 
kredytu 

jednorazowo 100 zł 

14 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o 
restrukturyzację długu/ ugodę dobrowolnej spłaty 

jednorazowo w dniu przyjęcia 
wniosku 

20 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

15 Za wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki 
przymusowej (wpis sądowy 200zł + koszty przesyłki 10zł)  

za jedną hipotekę  210 zł 

16 
Prowizja za zawarcie umowy o restrukturyzację długu /  
porozumienia lub ugody w sprawie dobrowolnej spłaty 
długu  

  

 - na okres do 1 roku  za czynność 1,00% min. 100 zł 

 - na okres od 1 roku do 3 lat    za czynność 1,50% min. 150 zł 

 - na okres od 3 lat do 5 lat   za czynność 2,00% min. 200 zł 

 - na okres powyżej 5 lat za czynność 2,50% min. 300 zł  

17 
Przechowywanie w depozycie bankowym książeczki 
oszczędnościowej, papierów wartościowych itp.  

za dokument / miesięcznie 
10 zł netto +23% VAT tj.2,30 

zł   

18 Wynajęcie kasety 

 miesięcznie 
od każdej kasety 

30 zł netto +23% VAT tj. 6,90 
zł   

 rocznie 300 zł netto + 23% VAT tj. 69 
zł   

19 Za wykonanie duplikatu klucza lub uszkodzenie kasety za czynność 

wg rzeczywistych kosztów 
plus 20% tych kosztów min. 

15 zł netto +23% VAT tj. min. 
3,45 zł 

20 
Postępowanie wyjaśniające, korespondencja z zagranicą 
wykonane na zlecenie Klienta 3 

za czynność 
50 zł +netto 23% VAT tj. 

11,50 zł  plus koszty banków 
trzecich 

21 
Poszukiwanie rachunków - na nazwisko jednej osoby, 
zlecone przez składającego zapytanie 4 od zapytania 

30 zł netto +23% VAT tj. 6,90 
zł   

22 Informacja telefoniczna o saldzie rachunku bankowego :  

 Udzielenie informacji miesięcznie 10 zł 

 Przyjęcie dyspozycji zmiany hasła za czynność  10 zł 

23 
Sporządzenie wyjaśnienia dotyczącego dokonanej przez 
Bank oceny zdolności kredytowej 

jednorazowo 
200 zł netto +  23% VAT tj. 

46 zł 

24  Wydanie promesy udzielenia kredytu jednorazowo 200 zł 

25 
Przygotowanie wniosku o indywidualne warunki cenowe 
dla produktu depozytowego (rachunki oszczędnościowo -
rozliczeniowe, oszczędnościowe)  5 

za wniosek   
30 zł netto +VAT 23% tj. 6,90 

zł 

26 
Usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie opłat  
i prowizji za czynność / usługę  

stawka ustalana 
indywidualnie 

 

1. Jeżeli opinia/zaświadczenie odnosi się do co najmniej dwóch produktów z jakich Klient korzysta w Banku, pobiera się jedną/ wyższą 
opłatę w wysokości odpowiadającej zakresowi wydanej opinii /wydanego zaświadczenia.  

2. Usługa dostępna wyłącznie dla rachunków prowadzonych jako indywidualne, gdy Posiadaczem rachunku jest osoba o pełnej zdolności  
do czynności prawnych. 

3. Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
4. Zapytanie nie dotyczy poszukiwania rachunku oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej.  
5. Opłata pobierana jednorazowo w dniu złożenia przez Klienta dyspozycji o przygotowanie wniosku o indywidualne warunki cenowe dla 

produktu depozytowego, z wyłączeniem wniosków o indywidualne warunki cenowe dla lokaty terminowej. Opłaty nie pobiera się w 
przypadku wniosku o indywidualne warunki cenowe dla produktu depozytowego, jeżeli Klient wnioskuje jednocześnie o indywidualne 
warunki cenowe dla produktu kredytowego. 

 


