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Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w “Taryfie prowizji i opłat bankowych Gospodarczego Banku 

Spółdzielczego Radków z/s w Nowej Rudzie ” zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności 

gospodarczej – rezydentów. 

 

Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 
 

1.    ,, Taryfa prowizji i opłat bankowych GBS Radków z/s w Nowej Rudzie dla klientów indywidualnych” zwana dalej Taryfą    

        ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych we wszystkich jednostkach w GBS Radków z/s w Nowej Rudzie,   

        zwanego dalej Bankiem. 

2.     Opłaty i prowizje pobieraną są: 

a) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 

b) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 

c) zgodnie z zawartą umową. 

3.      Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za    

         które Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie  nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem   

         prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego).  

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

        opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach.    

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

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

        kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym.  

7.     W indywidualnych przypadkach, na pisemny wniosek klienta Banku lub z inicjatywy Zarządu Banku, dopuszcza się         

        stosowanie innych niż obowiązujące w tabeli stawki prowizji i opłat. 

8.     Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach   

        rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 

9.    Bank pobiera opłatę za udzielenie osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, zbiorczej  

        informacji o rachunkach w Bankach oraz Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych.   

10.   Za zlecone 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.   

11.  Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki    

        zagraniczne. 

12.  W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie   

        obcej, opłata/prowizja w złotych ustalana jest według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności.  

13.   Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Zarząd  Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych   

        kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 

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

        produktu/usługi, której dotyczy. 

15.  Niniejsza regulacja ma charakter ogólny. Odmienne postanowienia mogą wynikać z indywidualnych 

       umów zawieranych z Bankiem. 

16. Bank podaje do publicznej wiadomości informacje o wysokości prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank 

poprzez umieszczenie Taryfy w swoich placówkach w miejscach ogólnie dostępnych dla klientów oraz na stronie 

internetowej Banku www.gbsradkow.pl 
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RACHUNKI 
 
TAB. 1 Konta osobiste 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania  

Stawka  

Rachunek 
Młodzieżowy

1) 

Rachunek 
Senior1) ROR1, 11) 

ROR1, 11) dla 
klientów 
nieposia- 
dających 
kart12) 17) 

PRP14) 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2. 
Prowadzenie rachunku 
płatniczego2),  

miesięcznie 0 zł 3 zł  5 zł  9,50 zł 0 zł 

3. Elektroniczne kanały dostępu: 

3.1 System bankowości elektronicznej eBankNet: 

3.1.1 
Aktywacja usługi i nadanie 
identyfikatora  

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.1.2 
Miesięczna opłata za korzystanie 
z systemu 

miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.1.3 Przelew na rachunek prowadzony: 

 
w GBS Radków z/s w Nowej 
Rudzie 

        za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 w innych bankach krajowych za przelew 0 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 
0 zł  

0,50 zł15) 

3.1.4 

Polecenie przelewu 
natychmiastowego na rachunek 
w innym banku krajowym w 
systemie Express ELIXIR do 
5.000,00 PLN 

za przelew 0 zł 6,00zł 6,00zł 6,00zł 6,00zł 

3.1.5 
Blokada dostępu przez Bank do 
usługi 

od usługi 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.1.6 Nadanie nowego loginu od usługi 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

3.1.7 Zmiana w karcie uprawnień od zmiany 0 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

3.1.8 
Zakładanie i likwidacja lokat w 
systemie  

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.1.9 
Zdjęcie blokady dostępu do 
usługi 

od usługi 0 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

3.1. 10 

Jednorazowy kod SMS w 
bankowości internetowej -
eBanknNet- (nie dotyczy SMS za 
drugą fazę logowania)20. 

za każdy wysłany 
SMS 

0 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,05 zł 

4. Wpłaty i wypłaty: 

4.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.2 Wypłata gotówkowa3) za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5. Polecenie przelewu: 

5.1 Przelew wewnętrzny: 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania  

Stawka  

Rachunek 
Młodzieżowy

1) 

Rachunek 
Senior1) ROR1, 11) 

ROR1, 11) dla 
klientów 
nieposia- 
dających 
kart12) 17) 

PRP14) 

5.1.1 w jednostce Banku 

za przelew 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5.1.2 
w systemie bankowości 
internetowej 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: 

5.2.1 w jednostce Banku 

za przelew 

0 zł 3,80 zł 3,80 zł 3,80 zł 0 zł15)/ 3,50 zł 

5.2.2 
w systemie bankowości 
internetowej 

0 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0 zł15)/0,50 zł 

5.3 ZUS, US, Organ Celny 

5.3.1 w jednostce Banku 

 

0 zł 5 zł 5 zł 5 zł 0 zł15)/ 3,50 zł 

5.3.2 
w systemie bankowości 
internetowej 

0 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0 zł15 /0,50 zł 

5.4 Polecenie przelewu w systemie SORBNET 

5.4.1 w jednostce Banku za przelew 0 zł 22 zł 22 zł 22 zł 22 zł 

6. Plecenie przelewu SEPA                                                                                                                                                                                            

6.1 w jednostce Banku: 

6.1.1 do banków krajowych za przelew 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

6.1.2 do banków zagranicznych za przelew 0 zł 3,80 zł 3,80 zł 3,80 zł  3,50 zł 

7. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w Euro w ramach EOG4 

7.1 w jednostce Banku za przelew 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

8. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych) /Polecenie wypłaty4 

8.1 w jednostce Banku za przelew 
0,30%  
min.30 zł,  
max 300zł 

0,30% 
min.30zł, 
max.300zł 

0,30% 
min.30zł, 
max.300zł 

0,30% 
min.30zł, 
max.300zł 

0,30% 
min.30zł, 
max.300zł 

8.2 

Polecenie przelewu w walucie 
obcej pomiędzy rachunkami 
prowadzonymi w Grupie BPS 

za przelew 16 zł 16 zł 16 zł 16 zł 16 zł 

9. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

9.1 z banków krajowych 

od otrzymanego 
przelewu 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

9.2 
z banków zagranicznych w 
ramach EOG w walucie EUR 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.3 

z banków zagranicznych w 
ramach EOG w walucie inne niż 
EUR 

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

Stawka  

Rachunek 
Młodzieżowy

1) 

Rachunek 
Senior1) ROR1, 11) 

ROR1, 11) dla 
klientów 
nieposia- 
dających 
kart12) 17) 

PRP14) 

9.4 

z banków zagranicznych spoza 
EOG 
 

20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  

10. Dodatkowe opłaty: 

10.1 

zlecenie poszukiwania polecenia 
przelewu/postępowanie 
wyjaśniające wykonane na 
zlecenie Klienta5 

za zlecenie 

110 zł + 
 Koszty 

 banków 
trzecich 

110 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

110 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

110 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

110 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

10.2 

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

od transakcji 150 zł 150zł 150 zł 150 zł 150 zł 

10.3 
Realizacja polecenia przelewu z 
opcją kosztową OUR6 za przelew 90 zł 90 zł 90 zł 90 zł 90 zł 

10.4 

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

od transakcji 

110 zł + 
 Koszty 

 banków 
trzecich 

110 zł + 
 Koszty 

 banków 
trzecich 

110 zł + 
 Koszty 

 banków 
trzecich 

110 zł + 
 Koszty 

 banków 
trzecich 

110 zł + 
 Koszty 

 banków 
trzecich 

10.5 

Opłata za obsługę zagranicznego 
świadczenia emerytalnego i 
rentowego 

od otrzymanego 
przelewu 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

10.6 

opłata za przewalutowanie 
(pobierana od transakcji 
realizowanych w inne walucie niż 
waluta rachunku) 

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

11. Zlecenie stałe:  

11.1.1 
rejestracja zlecenia stałego w 
jednostce Banku18) 

za zlecenie 
 

0 zł 1 zł 2 zł 2 zł 0 zł 

11.1.2 

rejestracja zlecenia stałego w 
systemie bankowości 
internetowej 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.2 modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego: 

11.2.1 w jednostce Banku 

za zlecenie 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.2.2 
w systemie bankowości 
internetowej 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.3 realizacja zlecenia stałego: 

11.3.1 w jednostce Banku7) 

za zlecenie 

0 zł 2,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 0 zł15)/3,00 zł 

11.3.2 
w systemie bankowości 
internetowej 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12. Polecenie zapłaty: 

12.1 
Przyjęcie do realizacji polecenia 
zapłaty z rachunku dłużnika 

za zlecenie 

0 zł 5 zł 5 zł 5 zł 0 zł 

12.2 Odwołanie polecenia zapłaty 0 zł 5 zł 5 zł 5 zł 0 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania  

Stawka  

Rachunek 
Młodzieżowy

1) 

Rachunek 
Senior1) ROR1, 11) 

ROR1, 11) dla 
klientów 
nieposia- 
dających 
kart12) 17) 

PRP14) 

12.3 Realizacja z rachunku Posiadacza 0 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

13. 
Karty debetowe:21) 

VISA Classic Debetowa , VISA PayWave, MasterCard PayPass, VISA Junior, Visa Student 

13.1 Wydanie karty debetowej8) 

jednorazowo 

0 zł 5zł 10zł - 0 zł 

13.2 Wznowienie karty debetowej 0 zł 10 zł 15 zł - 0 zł 

13.3 Wydanie duplikatu karty8) 0 zł 10 zł 15 zł - 0 zł 

13.4 
Wydanie nowej karty w miejsce 
karty zastrzeżonej 

0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 

13.5 Użytkowanie karty9) miesięcznie 0 zł 2 zł 4 zł - 0 zł 

13.6 

Krajowe i Transgraniczne 
Transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych  

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 

13.7 Wypłaty gotówkowe: 

13.7.1 

we wskazanych bankomatach 
Grupy BPS i innych bankach 
krajowych oraz terminalach POS 
zgodnie z zawartymi umowami10) 

od transakcji 

0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 

13.7.2 w innych bankomatach w kraju 
 

5 zł 
 

5 zł 
 

5 zł 
- 

0 zł16)/  
4 zł 

13.7.3 

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

3%  
min.10 zł 

3%  
min.10 zł 

3%  
min.10 zł 

- 
3%  

min.10 zł 

13.7.4 

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 

3% 
min. 10 zł 

3% 
min. 10 zł 

3% 
min. 10 zł 

- 

3% 
min. 10 zł  
( wypłaty 
możliwe 

jedynie w 
ramach EOG) 

13.7.5 
w punktach akceptujących kartę 
w kraju 

3% 
min. 10 zł 

3% 
min. 10 zł 

3% 
min. 10 zł 

- 
3% 

min. 10 zł 

13.7.6 

w punktach akceptujących kartę 
za granicą w ramach EOG w 
walucie EURO 

3%,  
min. 10 zł 

3%, 
 min. 10 zł 

3% 
min. 10 zł 

- 
3%,  

min. 10 zł 

13.7.7 

w punktach akceptujących kartę 
za granicą w ramach EOG w 
walucie obcej innej niż EURO oraz 
poza EOG 

3%,  
min. 10 zł 

3%,  
min. 10 zł 

3%,  
min. 10 zł 

- 
3%,  

min. 10 zł 

13.7.8 w placówkach Poczty Polskiej 
3% 

min. 10 zł 
3% 

min. 10 zł 
3% 

min. 10 zł 
- 

3% 
min. 10 zł 

13.7.9 
Awaryjna wypłata gotówki za 
granicą po utracie karty 

jednorazowo 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł - 1000 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania  

Stawka  

Rachunek 
Młodzieżowy

1) 

Rachunek 
Senior1) ROR1, 11) 

ROR1, 11) dla 
klientów 
nieposia- 
dających 
kart12) 17) 

PRP14) 

13.8 
Powtórne generowanie i wysyłka 
PIN na wniosek Klienta 

od transakcji 

0 zł 5 zł 10 zł - 10 zł 

13.9 

Telefoniczne odblokowanie 
numeru PIN na wniosek 
Użytkownika 

0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 

13.10 
Zmiana danych Użytkownika 
karty 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 

13.11 

Czasowe 
zablokowanie/odblokowanie 
karty  

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 

13.12 Cash back od transakcji 4 zł 4 zł 4 zł - 4 zł 

13.13 

Wpłaty gotówkowe we 
wskazanych bankomatach Grupy 
BPS i innych bankomatach 
krajowych  zgodnie z zawartymi 
umowami10) 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 

13.14 Zmiana limitów na karcie od zmiany 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 

14. Wyciąg z rachunku bankowego: 

14.1 

odbierany przez właściciela konta 
lub osobę upoważnioną w 
jednostce banku prowadzącej 
rachunek 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

14.2 

pierwszy wysyłany raz w miesiącu 
drogą pocztową (listem 
ekonomicznym) na terenie kraju 

za wyciąg 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

14.3 

kolejny wysyłany drogą pocztową 
(listem ekonomicznym) na 
życzenie klienta 

za wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

15. Powiadomienie SMS: 

15.1 
Usługa powiadomienia 
JSMSBankNet 

miesięcznie 0 zł 2,50 zł 3 zł 3 zł 2 zł 

16. 

Udzielenie telefonicznej 
informacji o stanie rachunku 
bankowego na hasło  

miesięcznie 0 zł 5 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

17. Zmiana rachunku17) od zmiany  0 zł       20 zł 20 zł 20 zł 0 zł 

18. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza Rachunku: 

18.1 za każdy miesiąc roku bieżącego       za dokument 0 zł 5 zł 5 zł 5 zł 0 zł 

18.2 
za każdy miesiąc roku 
poprzedniego 

      za dokument 0 zł 10 zł 10 zł 10 zł 0 zł 

19. Usługa BLIK 

19.1 Opłata za Usługę BLIK   jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

19.2 Transakcje realizowane za pośrednictwem Usługi BLIK: 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania  

Stawka  

Rachunek 
Młodzieżowy

1) 

Rachunek 
Senior1) ROR1, 11) 

ROR1, 11) dla 
klientów 
nieposia- 
dających 
kart12) 17) 

PRP14) 

19.2.1 
bezgotówkowe transakcje 
dokonywane za pośrednictwem 
Usługi BLIK  

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

19.3 Wypłata gotówki w bankomatach: 

19.3.1 

we wskazanych bankomatach 
Grupy BPS i innych bankach 
krajowych oraz terminalach POS 
zgodnie z zawartymi umowami10) 

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

19.3.2 W innych bankomatach w kraju od transakcji 0 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

20. 
Sporządzenie historii rachunku  
na wniosek Posiadacza  

      za dokument 30 zł        30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

21.  

Przyjęcie i zmiana dyspozycji 
(oświadczenia) posiadacza 
rachunku w sprawie 
przeznaczenia środków 
zgromadzonych na rachunku na 
wypadek jego śmierci 

za usługę 50 zł        50 zł 50 zł 50 zł 40 zł 

22. 

Przyjęcie i wykonanie dyspozycji 
dotyczącej zablokowania 
środków na rachunku 

 
 
 
 

za usługę 

 
 
 
 

50 zł 

       
 
 
     
      50 zł 

 
 
 
 

50 zł 

 
 
 
 

50 zł 

 
 
 
 

40 zł 

23. 
Potwierdzenie wykonania 
blokady środków 

za dokument 20 zł       20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

23. 

Wdanie duplikatu zestawienia 
dotyczącego opłat pobranych z 
tytułu usług powiązanych z 
rachunkiem płatniczym za każdy 
miesiąc roku bieżącego13) 

jednorazowo 5 zł          5 zł 5 zł 5 zł 0 zł 

25. 

Wydanie duplikatu zestawienia 
dotyczącego opłat pobranych z 
tytułu usług powiązanych z 
rachunkiem płatniczym za każdy 
miesiąc roku poprzedniego13) 

jednorazowo 10 zł        10 zł 10 zł 10 zł 0 zł 

26. 
Wypowiedzenie umowy 
ramowej przez Klienta19 jednorazowo 20 zł        20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

 
 

1) W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 
          2017r. w sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym. 
2) Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest „z góry”. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został 
          otwarty. 
3) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty.  
4) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 10.3, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
5) Opłaty nie pobiera się jeśli przyczyną postępowania był błąd GBS Radków z/s w Nowej Rudzie. 
6) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się średnie kursy NBP 

obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 
7) Opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 
8) Opłata nie jest pobierana,  jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku ( karta uszkodzona, nieotrzymanie karty przez 

użytkownika). 
9) Opłata za obsługę karty pobierana jest „z góry”. Opłata pobierana od miesiąca następującego po miesiącu w którym została odebrania karta. 
10) Lista bankomatów dostępna na stronie internetowej Banku www.gbsradkow.pl oraz na stronie internetowej Grupy BPS www.bankbps.pl 
11) ROR - Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy 
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12) Rachunki dla osób nie posiadających kart zakładane były do 24 maja 2018r. 
13) Duplikat zestawienia wystawiany jest do daty nie wcześniejszej niż 08 sierpnia 2018r. 
14) PRP - Podstawowy Rachunek Płatniczy  
15) Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016r. 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 opłaty zgodnie z taryfą Prowizji i Opłat. 
16) Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016r. 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 Prowizji i Opłat. 
17) opłata nie dotyczy zmiany rachunku ROR bez kart na ROR z kartami. 
18) opłata dotyczy rejestrowania zleceń stałych na rachunki w innych Bankach.      
19) Opłata pobierana jest w przypadki wypowiedzenia Umowy ramowej w terminie 6 miesięcy od jej zawarcia.     
20) Opłata pobierana w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca.  
21) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowo prowizja Banku przy stosowaniu 

kursu własnego VISA powiększonego o 3% w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego.                 

 
TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe PKZP 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku płatniczego1) miesięcznie 10 zł 

3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostce Banku za wpłatę 0 zł 

4. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w jednostce Banku2) za wypłatę 0 zł 

5. Polecenie przelewu: 

5.1 Przelew na rachunek w Banku: 

5.1.1 w jednostce Banku 

za przelew 

0 zł 

5.1.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 

5.2 Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 

5.2.1 w jednostce Banku 

za przelew 

3,80 zł 

5.2.2 w systemie bankowości internetowej 0,60 zł 

6. System bankowości eBankNet: 

6.1 Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora jednorazowo 0 zł 

6.2 Miesięczna opłata za korzystanie z systemu  jednorazowo 0 zł 

6.3 Przelew na rachunek prowadzony: 

 w GBS Radków z/s w Nowej Rudzie                                                         od transakcji 0 zł 

 w innych bankach od transakcji 0,60 zł 

6.4 Blokada dostępu przez Bank do usługi od usługi 0 zł 

6.5 Nadanie nowego loginu od usługi 10 zł 

6.6 Zmiana w karcie uprawnień od zmiany 0 zł 

6.7 Zdjęcie blokady dostępu do usługi od usługi 1 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

7. Wyciąg z konta bankowego: 

7.1 
odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w 
jednostce banku prowadzącej rachunek 

jednorazowo 0 zł 

7.2 
pierwszy wysyłany raz w miesiącu drogą pocztową (listem 
ekonomicznym) na terenie kraju 

za wyciąg 0 zł 

7.3 
kolejny wysyłany drogą pocztową (listem ekonomicznym) na 
życzenie klienta 

za wyciąg 5 zł 

8. Powiadomienie SMS: 

8.1 Usługa powiadomienia JSMSBankNet miesięcznie 3 zł 

9. Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów jednorazowo 5 zł 

 
1) Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest „z góry”. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został 
          otwarty. 
2) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty.  

 
 
TAB. 3 Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową  
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

Rachunek płatny na każde 
żądanie w złotych 

1. Otwarcie rachunku 

jednorazowo 

0 zł 

2. Wydanie książeczki 0 zł 

3. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0 zł 

4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostce Banku  za wpłatę 0 zł 

5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w jednostce Banku1) za wypłatę 0 zł 

6. 
Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub 
zniszczonej 

jednorazowo 10 zł 

7. Przyjęcie zawiadomienia o utracie książeczki oszczędnościowej jednorazowo 5 zł 

8.  Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej jednorazowo 30 zł 

9. Dokonanie przelewu praw (cesji) z książeczki oszczędnościowej jednorazowo 20 zł 

10. Likwidacja książeczki  jednorazowo                              0 zł 

 
1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty.  

 
 
TAB. 4 Rachunek oszczędnościowo-lokacyjny PROFIT 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0 zł 

3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostce Banku za wpłatę 0 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

4. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w jednostce Banku1)  

4.1 pierwsza wypłata w miesiącu za wypłatę 0 zł 

4.2 kolejna wypłata w miesiącu za wypłatę 5 zł 

5. Wyciąg z rachunku bankowego: 

5.1. 
odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w 
jednostce banku prowadzącej rachunek 

jednorazowo 0 zł 

5.2 
pierwszy wysyłany raz w miesiącu drogą pocztową (listem 
ekonomicznym) na terenie kraju 

za wyciąg 0 zł 

5.3 
kolejny wysyłany drogą pocztową (listem ekonomicznym) na 
życzenie klienta 

za wyciąg 5 zł 

 
           1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty. 
 
TAB. 5 Naklejka zbliżeniowa Visa PayWave 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wydanie naklejki zbliżeniowej1) 2) 

jednorazowo 

3 zł 

2. Wznowienie naklejki zbliżeniowej 1) 2) 6 zł 

3. Wydanie duplikatu naklejki zbliżeniowej1) 2) 5 zł 

4. Wydanie nowej naklejki zbliżeniowej w miejsce zastrzeżonej  0 zł 

5. Użytkowanie naklejki zbliżeniowej2) 3) miesięcznie 2 zł 

6. Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0 zł 

7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 2) 

jednorazowo 

3 zł 

8. 
Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek 
Użytkownika  

0 zł 

9. Zmiana danych Użytkownika naklejki zbliżeniowej  0 zł 

10. Czasowe zablokowanie/odblokowanie naklejki zbliżeniowej  0 zł 

11. Zmiana limitów na naklejce zbliżeniowej  jednorazowo 0 zł 

 
1) Opłata nie jest pobierana,  jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku ( karta uszkodzona, nieotrzymanie karty przez 

użytkownika). 
2) Nie pobiera się opłat od rachunków młodzieżowych. 
3) Opłata za obsługę karty pobierana jest „z góry”. Opłata pobierana od miesiąca następującego po miesiącu w którym została odebrania karta. 

 
 

OSZCZĘDNOŚCI 
 

TAB. 6 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych  
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostce Banku za wpłatę 0 zł 

4. 
Dopłata gotówki do terminowej lokaty oszczędnościowej 
,,Dopłata” 

za wpłatę 0 zł 

5. 
Wypłata gotówki z rachunku lokaty w jednostce Banku 
(wypowiedzenie umowy)1) 

za wypłatę 0 zł 

6. Dyspozycja dotycząca przelewu środków na rachunek: 

6.1 
prowadzony w GBS Radków z/s w Nowej Rudzie 
 

za przelew 0 zł 

6.2 w innych bankach za przelew 0 zł 

6. Dokonanie przelewu praw (cesji) z lokaty terminowej za przelew 20 zł 

 
1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty. 
 

INNE USŁUGI 
 
 

TAB. 7 Usługi różne 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. 
Wydanie zaświadczenia  o posiadanym rachunku na wniosek 
Klienta 

za dokument 50 zł 

 2. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza1) za dokument 30 zł 

3. 
Ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku w II I III grupie 
podatkowej 

za usługę 15 zł 

4. Zmiana pełnomocnictwa lub odwołanie pełnomocnictwa za zmianę 5 zł 

5. Sporządzenie odpisu wyciągu z rachunku bankowego za dokument 5 zł 

6. Sporządzenie odpisu jednego załącznika do wyciągu za dokument 1 zł 

7. Przyjęcie zastrzeżenia dokumentu tożsamości jednorazowo 25 zł 

8. Odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości jednorazowo 25 zł 

10. 
Poszukiwanie rachunków - na nazwisko jednej osoby, zlecone 
przez składającego zapytanie2) 

od zapytania 25 zł  

11. 
Odzyskanie środków pieniężnych będących przedmiotem 
zlecenia płatniczego 

od zlecenia 50 zł 

 

1) Historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 
2) Zapytanie nie dotyczy poszukiwania rachunku oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej. Opłata nie obejmuje informacji, których obowiązek 

bezpłatnego wydania nakłada ustawa o usługach płatniczych 
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KREDYTY  
 

TAB. 8 Kredyty dla osób indywidualnych 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
Stawka 

Podstawowa Minimalna 

1. 

Rozpatrzenie wniosku kredytowego (Gotówka, 
Ekologicznego, Szybka Gotówka, Hipotecznego, w 
rachunku płatniczym, Na Każdą Okazję1, Szczęśliwa 
Siódemka, Wygodny Kredyt Gotówkowy) 

jednorazowo  0 zł 

2. Przyznanie kredytu (Szybka Gotówka, Hipotecznego) 

2.1 
dla Klientów posiadających rachunek płatniczy w naszym 
Banku 

jednorazowo  4% od kwoty kredytu 80 zł 

2.2 dla pozostałych Klientów jednorazowo 5% od kwoty kredytu 80 zł 

3. Przyznanie kredytu Gotówka jednorazowo 2% od kwoty kredytu 80 zł 

4. Przyznanie kredytu Ekologicznego jednorazowo 5% od kwoty kredytu 100 zł 

5. Przyznanie kredytu Na Każdą Okazję1 jednorazowo 1% od kwoty kredytu 80 zł 

6. Przyznanie kredytu SZCZĘŚLIWA SIÓDEMKA jednorazowo 1,70% od kwoty kredytu 80 zł 

7. Przyznanie kredytu Wygodny Kredyt Gotówkowy jednorazowo 2% od kwoty kredytu 80 zł 

8. Kredyt w rachunku płatniczym 

8.1 Przyznanie kredytu w rachunku płatniczym jednorazowo  4% od kwoty kredytu 80 zł 

8.2 Odnowienie kredytu w rachunku płatniczym jednorazowo 3% od kwoty kredytu 60 zł 

8.3 
Podwyższenie kwoty kredytu w rachunku płatniczym (od 
kwoty podwyższonej) 

jednorazowo 
3% od kwoty 

podwyższonej 
60 zł 

9. Spłata całości lub części kredytu przed terminem jednorazowo 0 zł 

10. 

Za czynności związane z restrukturyzacją (ugodą, 
konwersją kredytu inne formy restrukturyzacji) płatna 
jednorazowo, od kwoty zadłużenia pozostającego do 
spłaty – rozpatrzenie wniosku i sporządzenie aneksu do 
umowy 

jednorazowo 1 % 20 zł 

11. Sporządzenie kopii dokumentu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 30 zł  

12. 
Przesunięcie terminu spłaty kredytu na wniosek 
Kredytobiorcy 

jednorazowo  
2% od wysokości kwoty 

prolongowanej 
100 zł 

13. 

Zmiana na wniosek Kredytobiorcy innych warunków 
umowy kredytu (np. zmiana prawnego zabezpieczenia, 
zmiana harmonogramu itp.) 

jednorazowo  50 zł za aneks  

14. Sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki jednorazowo 0 zł 

15. Wysyłanie wezwań do zapłaty  jednorazowo 0 zł 

16. 
Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek 
Kredytobiorcy 

jednorazowo 20 zł  

17. Za przyjęcie długu kredytowego- od kwoty przejmowanej jednorazowo 2 % 100 zł 

18. 
Prowizja od udzielonego pełnomocnictwa w zakresie 
dysponowania środkami na rachunku bankowym 

jednorazowo 15 zł  

19. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 10 zł  
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
Stawka 

Podstawowa Minimalna 

20. 
Za obsługę weksli do zapłaty, inkaso weksli itp. (za każdą 
czynność) 

jednorazowo 30 zł  

21. Zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia   jednorazowo 30 zł  

22. 

Przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotyczącej zablokowania 
środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów 
kredytowych zawartych przez posiadacza rachunku 

za usługę 50 zł  

23.  Potwierdzenie wykonania blokady środków za dokument 20 zł  

 
1) Prowizje dotyczące kredytu Na Każdą Okazję pobierane są zgodnie z obowiązującą ofertą Banku do 31.12.2022r. 


