
 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 240/2018 

                                                                                                                                                          Zarządu  GBS Radków z/s w Nowej Rudzie                      
z dnia 17.12.2018r 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH 

 DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH POBIERANYCH PRZEZ 

GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY RADKÓW Z/S W NOWEJ RUDZIE  

 

 

Obowiązuje od dnia 20.12.2018r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

 

Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych…………………………………….……………………………………2 

RACHUNKI BANKOWE....…………………………………………………………………………………………….3 

TAB. 1 Rachunki rozliczeniowe …………………………………………………………………………………….…..3 

TAB. 2 Rachunki lokat terminowych……….…………………………………………………………………………...6 

TAB. 3 Wspólne czynności związane z obsługą rachunków bankowych ……………………………………………....6 

KARTY BANKOWE…………………………………………………………………………………………………….7 

TAB. 4. Karty debetowe 
…………………………………………………………………………………………………7 

PRODUKTY KREDYTOWE …………………………………………………………………………………………...8 

TAB. 5 Rachunki kredytowe, gwarancje bankowe 
……………………………………………………………………...8 

TAB. 6 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków kredytowych …………………………………………..9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH 

1. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów instytucjonalnych pobieranych przez Gospodarczy Bank 
Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych 
świadczonych w placówkach Gospodarczego Banku Spółdzielczego Radków z/s w Nowej Rudzie, zwanego 
dalej Bankiem. 

2. W przypadku braku odmiennych zapisów umownych prowizje i opłaty 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) zgodnie z zawartą Umową. 

3. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od", „do" oraz „od...do..." wysokość 
pobieranych prowizji i opłat ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 

4. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią 
inaczej. 

5. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to 
również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w obrocie dewizowym.  

6. Pobrana opłata za prowadzenie rachunku, nie podlega zwrotowi nawet w przypadku likwidacji rachunku. 

7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo prowizje i opłaty lub 
koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione 
przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 

8. 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. 

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

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

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

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

TAB. 1 Rachunki rozliczeniowe 
 

Lp. Rodzaj usług ( czynności) Tryb pobierania Stawka 

1.  Otwarcie rachunku: 

1.1 bieżącego/pomocniczego  

 

jednorazowo 

20 zł 

1.2 VAT 0 zł 

1.3 rachunku dla Wspólnot Mieszkaniowych i na  działalność 
rolniczą 

0 zł 

1.4 likwidacja rachunku  jednorazowo 20 zł  

1.4.1 likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia jednorazowo 50 zł 

2.  Prowadzenie rachunku: 

2.1 bieżącego/pomocniczego1 miesięcznie  19 zł 

2.1.1 VAT miesięcznie 0 zł 

2.2  dla Wspólnot Mieszkaniowych ( z Zarządcą)  

2.2.1 bieżącego  

miesięcznie 

15 zł 

2.2.2 pomocniczego 10 zł 

2.3 dla wspólnot Mieszkaniowych (bez Zarządcy)  

2.3.1 bieżącego/pomocniczego miesięcznie 10 zł 

3. Przelewy krajowe: 

3.1 Przelew na rachunek w Banku: 

3.1.1 w jednostce Banku  

za przelew 

0 zł 

3.1.2 w systemie bankowości elektronicznej eBankNet 0 zł 

3.1.3 w systemie bankowości elektronicznej eCorpoNet 0 zł 

3.2 Przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR: 

3.2.1 w jednostce Banku  

za przelew 

3 zł 

3.2.2 w systemie bankowości elektronicznej eBankNet 2 zł 

3.2.3 w systemie bankowości elektronicznej eCorpoNet2 2,50 zł 

3.3 przelewy do organów podatkowych i ZUS 

3.3.1 w jednostce Banku  5 zł 
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3.3.2 w systemie bankowości elektronicznej eBankNet za przelew 2 zł 

3.3.3 w systemie bankowości elektronicznej eCorpoNet3 2,50 zł 

 

4. Przekazy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej na rachunek w innym banku: 

4.1 Realizacja przekazów w trybie standardowym: 

4.1.1 SEPA  

od transakcji 

16 zł 

4.1.2 polecenie wypłaty4 0,30 %  
min. 30 zł, max.300 zł 

4.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: 

4.2.1 w EUR, USD, GBP i PLN w trybie „pilnym" od transakcji 150 zł 

4.3 Skup przekazów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: 

4.3.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości  
10 EUR 

 

od transakcji 

10 zł 

4.3.2 SEPA 16 zł 

4.3.3 polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów „BEN" 
lub „SHA" 

0,10%  
min. 20 zł, max. 100 zł 

4.4 Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta5 

za zlecenie 110 zł + koszty banków 
trzecich 

4.5 Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia 
potwierdzającego wykonanie przekazu 

za dokument 10 zł 

4.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry" od poleceń wypłaty6 : 

4.6.1 przy kwotach do 5 000 EUR lub jej równowartości w innej 
walucie wymienialnej 

 

od transakcji 

90 zł 

4.6.2 przy kwotach powyżej 5 000 EUR lub ich równowartości 
w innej walucie wymienialnej 

100 zł 

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

od transakcji 110 zł + koszty banków 
trzecich 

5. Elektroniczne Kanały dostępu: 

5.1 System bankowości elektronicznej eBankNet: 

5.1.1 aktywacja usługi i nadanie loginu jednorazowo 0 zł 

5.1.2 abonament za korzystanie z systemu miesięcznie 0 zł 

5.1.3 blokada dostępu przez Bank do usługi  

od usługi 

0 zł 

5.1.4 nadanie nowego loginu 10 zł 

5.1.5 zmiana w karcie uprawnień od zmiany 5 zł 

5.1.6 zakładanie i likwidacja lokat w systemie jednorazowo 0 zł 

5.1.7 zdjęcie blokady dostępu do usługi od usługi 5 zł 

5.2 System bankowości elektronicznej eCorpoNet: 

5.2.1 aktywacja usługi i nadanie identyfikatora jednorazowo 10 zł 
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5.2.2 abonament za korzystanie z systemu miesięcznie 25 zł 

5.2.3 nadanie nowego loginu od usługi 10 zł 

5.2.4 zmiana w karcie uprawnień od zmiany 5 zł 

 

5.3  Udostępnienie usługi JSMSBankNet7 miesięcznie 5 zł 

5.4 Telefoniczna usługa na hasło8 miesięcznie 10 zł 

6. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 

6.1 wpłata gotówkowa od wpłaty 0 zł 

6.2 wypłata gotówkowa9 od wypłaty 0 zł 

7. Zlecenie stałe 

7.1 rejestracja zlecenia stałego w placówce Banku  

za zlecenie  

2 zł 

7.1.1 rejestracja zlecenia stałego w systemie bankowości 
internetowej 

0 zł 

7.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego: 

7.2.1 w jednostce Banku  

za zlecenie 

0 zł 

7.2.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 

7.3 realizacja zlecenia stałego 

7.3.1 w jednostce Banku10  

za zlecenie 

3 zł 

7.3.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 

8. Polecenie zapłaty: 

8.1 rejestracja polecenia zapłaty  

za zlecenie 

5 zł 

8.2 odwołanie polecenia zapłaty 5 zł 

8.3 realizacja polecenia zapłaty z rachunku Posiadacza 
rachunku na rachunek Wierzyciela 

2 zł 

9. Czeki krajowe: 

9.1 wydanie czeków za czek 2 zł 

9.2 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków jednorazowo 50 zł 

10. Ustanowienie pełnomocnika do rozporządzania 
wskazanym rachunkiem 

jednorazowo 15 zł  

11. Odwołanie pełnomocnika do rozporządzania 
wskazanym rachunkiem 

jednorazowo 5 zł 

 

1. Od rachunków założonych po 15-stym dniu każdego miesiąca prowizja pobierana jest w następnym miesiącu kalendarzowym. 
2. O ile umowa nie stanowi inaczej. 
3. O ile umowa nie stanowi inaczej. 
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4. Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 4.6, w przypadku opcji 
kosztowej „OUR". 

5. Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
6. Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się 

kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 
7. Opłata za powiadomienia SMS pobierana jest łącznie za wszystkie wysłane w danym miesiącu kalendarzowym powiadomienia, 

na wskazany przez Posiadacza rachunku numer telefonu, pierwszego dnia roboczego kolejnego miesiąca kalendarzowego. 
Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 

8. Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 
9. Wypłaty powyżej 30 000 zł należy awizować wcześniej, co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty. 
10. Opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 

 

TAB. 2 Rachunki lokat terminowych 

Lp. Rodzaj usług ( czynności) Tryb pobierania Stawka 

1.  Otwarcie rachunku: 

1.1 w jednostce Banku  

jednorazowo 

0 zł 

1.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 

3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w placówkach 
Banku 

za wpłatę    0 zł 

4. Wypłata z rachunku1 za wypłatę 0 zł 

5. Likwidacja rachunku jednorazowo 10 zł 

6. Dyspozycja dotycząca przelewu środków z rachunku na: 

6.1 rachunek prowadzony w jednostce Banku  

za przelew 

0 zł 

6.2 w innym banku 3 zł 

 

1. Wypłaty powyżej 30 000 zł należy awizować wcześniej, co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty. 
 

 
TAB 3. Wspólne czynności związane z obsługa rachunków bankowych 

 

Lp. Rodzaj usług ( czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Opłata za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju: 

1.1 listem zwykłym raz w miesiącu  

za przesyłkę 

0 zł 

1.2 listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu 5 zł 

1.3 listem poleconym - za każdą przesyłkę 20 zł 

2. Opłata za wyciąg wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju: 

2.1 listem zwykłym  

za przesyłkę 

10 zł 

2.2 listem poleconym 20 zł 
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3. Odbiór wyciągu w placówce Banku prowadzącej 
rachunek 

za wyciąg 0 zł 

4. Duplikat wyciągu za wyciąg 5 zł 

5. Historia rachunku1 za wydruk 30 zł 

6. Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych za dokument 1 zł 

7. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie 
rachunku/wysokość salda/obroty/itp. 

za zaświadczenie 50 zł 

8. Zmiana KWP do Umowy na wniosek Posiadacza 
rachunku 

za zmianę 10 zł 

9. Wydanie kserokopii Umowy i KWP na wniosek 
Posiadacza rachunku 

jednorazowo 20 zł 

10. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu 
mającego moc takiego tytułu2 

jednorazowo 30 zł 

11. Potwierdzenie wykonania blokady środków od transakcji 20 zł 

12. Dokonanie przelewu praw (cesji)  od transakcji 40 zł 

13. Przyjęcie zastrzeżenia dokumentu tożsamości jednorazowo 25 zł 

14. Odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości jednorazowo 25 zł 

 

1. Opłaty nie pobiera się , jeżeli historia sporządzona jest na polecenie sądu, prokuratury w związku z prowadzonym postepowaniem 
karnym, karno-skarbowym,  o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 

2. Opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 

 

KARTY BANKOWE 

TAB. 4 Karty debetowe 

 

 

Lp. 

 

 

Rodzaj usług (czynności)  

 

 

Tryb pobierania 

Visa Business Debetowa/ 
MasterCard Business 
PayPass 

Stawka 
 

1. Wydanie karty jednorazowo 5 zł 

2. Użytkowanie karty miesięcznie 4 zł 

3. Wznowienie karty jednorazowo 15 zł 

4. Wydanie duplikatu karty jednorazowo 10 zł 

5. Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0 zł 

6. Transakcje gotówkowe : 

6.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków 
krajowych zgodnie z zawartymi umowami1 

 

 

 

od transakcji 

0 zł 

6.2 w innych bankomatach w kraju 4 zł 

6.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą 3%, min. 10 zł 

6.4 w punktach akceptujących kartę w kraju 3%, min. 10 zł  
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6.5 w punktach akceptujących kartę za granicą 3%, min. 10 zł 

6.6 w placówkach Poczty Polskiej 3%, min. 10 zł  

6.7 w usłudze cash back 4 zł 

7. Sprawdzanie salda w bankomacie2 od transakcji 2 zł 

8. Powtórne generowanie i wysyłka kodu PIN na wniosek 
Klienta 

od transakcji 10 zł 

9. Telefoniczne odblokowanie kodu PIN na wniosek 
Użytkownika 

od transakcji 0 zł 

10. Zmiana danych Użytkownika karty 3 od transakcji 0 zł 

11. Zmiana limitów na karcie od zmiany 0 zł 

12. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo 1 000 zł 

13. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty jednorazowo 1 000 zł 

14. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty na wniosek 
Użytkownika   

jednorazowo 0 zł 

15. Wpłaty gotówkowe we wskazanych bankomatach 
Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z 
zawartymi umowami1 

od transakcji 0 zł 

 

1. Lista bankomatów dostępna stronie internetowej Banku www.gbsradkow.pl oraz na stronie internetowej Banku BPS S.A. 
www.bankpbs.pl  

2. Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
3. Nie umieszczone na karcie. 

 

PRODUKTY KREDYTOWE 

TAB. 5 Rachunki kredytowe, gwarancje bankowe 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja : 

1.1 do 30.000,00 zł  

jednorazowo 

100 zł 

1.2 od 30.001,00 zł 150 zł 

2. Przyznanie kredytu: 

2.1 do kwoty 100.000,00 zł  

jednorazowo 

4%, min. 100 zł 

2.2 od kwoty 100.001,00 do 250.000,00 zł 3,50%, min. 100 zł 

2.3 od 250.001,00 zł 3%, min. 100 zł 

2.4 w tym dla kredytów : 

2.4.1 na zakup środków produkcji – na warunkach 
preferencyjnych 

 

jednorazowo 

2,50%, min. 100 zł 

2.4.2 od kredytów dla Wspólnot Mieszkaniowych 1%, min. 100 zł 

2.4.3 od kredytów dla Wspólnot Mieszkaniowych z premią termomodernizacyjną i remontową: 
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2.4.3.1 od kwoty przyznanej premii  

jednorazowo 

0,60%, min. 100 zł 

2.4.3.2 od kwoty przyznanego kredytu 1%, min. 100 zł 

3. Wydanie promesy udzielenia kredytu jednorazowo od kwoty 
przyrzeczonej 

100 zł 

4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części  
( kapitału lub odsetek) 

jednorazowo od kwoty 
prolongowanej 

2%, min. 150 zł 

5. Za czynności związane z ugodą jednorazowo od kwoty 
zadłużenia 

pozostającego do spłaty 

1%, min. 50 zł 

 

6. 

Zmiana na wniosek Kredytobiorcy innych warunków 
umowy kredytu wymagających zawarcia aneksu do 
umowy (np. zmiana prawnego zabezpieczenia, zmiana 
harmonogramu, obniżenie/podwyższenie kredytu w 
rachunku bieżącym itp.) 

 
jednorazowo od 
każdego aneksu 

 

150 zł 

 

7. Sporządzenie wniosku: 

7.1. o wykreślenie z hipoteki  

jednorazowo 

30 zł 

7.2 o skreślenie adnotacji o ustanowieniu zastawu na 
pojeździe mechanicznym lub innych składnikach majątku 

30 zł 

8. Za przejęcie długu kredytowego jednorazowo od kwoty 
przejmowanej 

2%, min. 100 zł 

9. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie zlecenia 
udzielenia gwarancji (poręczenia) 

jednorazowo 30 zł 

10. Prowizja za udzielenie gwarancji wadialnej i poręczeń jednorazowo od kwoty 0,50% 

11. Prowizja za udzielenie gwarancji należytego 
wykonania 

jednorazowo od kwoty 1% 

12. Opłata za każdy rozpoczęty rok udzielenia gwarancji 
wymienionej w pkt.11 (pobierana z góry) 

 1% 

13. Sporządzenie aneksu do gwarancji bankowej na 
wniosek Kredytobiorcy 

jednorazowo od 
każdego aneksu 

30 zł 

 

TAB 6. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków kredytowych 

Lp. Rodzaj usług ( czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Za wydanie na wniosek Kredytobiorcy zaświadczenia 
potwierdzającego posiadanie rachunku, 
stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z 
tytułu kredytów bankowych 

 
jednorazowo za 
zaświadczenie 

 

60 zł 

2. Sporządzenie zaświadczenia o historii udzielonego 
kredytu 

jednorazowo za 
zaświadczenie 

60 zł 

3. Sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty rat lub 
odsetek 

jednorazowo za 
upomnienie 

30 zł 

4. Za wydanie odpisu umowy o kredyt jednorazowo za 
dokument 

60 zł 

5. Za obsługę weksli do zapłaty, inkaso weksli itp. za każdą czynność 30 zł 

6. Zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia  30 zł + koszty 

7. Prowizja od udzielonego pełnomocnictwa w zakresie 
dysponowania środkami na rachunku bieżącym 

jednorazowo 15 zł 

8. Prowizja za odnowienie kredytu w rachunku bieżącym jednorazowo od kwoty 
kredytu 

3%, min. 80 zł 

9. Prowizja za podwyższenie kredytu w rachunku 
bieżącym 

jednorazowo od kwoty 
podwyższonej 

3%, min. 80 zł 
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10. Prowizja za gotowość finansową, naliczana miesięcznie 
od niewykorzystanej kwoty kredytu w rachunku 
bieżącym w skali roku 

 1% 

11. Prowizja od kredytów Szybka Gotówka dla Firm i kredytów Szybka Linia Kredytowa: 

11.1 od kwoty przyznanego kredytu jednorazowo 2% 

11.2 za odnowienie kredytu  

jednorazowo 

2% 

11.3 za gotowość finansową 2% 

12. Prowizja za każde stałe zlecenie za zlecenie 3 zł 

 

 

 


