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I. KREDYTY  

1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu Bez opłat 

2. Prowizja od przyznanej kwoty kredytu (jednorazowo w dniu 

uruchomienia kredytu) 

 

a) inwestycyjnego 0,5% - 1,5% 

b) EKO inwestycja 0,5% 

c) obrotowego w rachunku kredytowym 0,5% - 1,5% 

d) obrotowego w rachunku bieżącym 1% - 1,5% 

e)  obrotowego Szybka gotówka dla firm 1,5% 

f) hipotecznego dla firm 0,5% - 1% 

g) w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 2% 

h) na zakup pojazdu 1% - 2% 

i) na cele mieszkaniowe 
* promocja od 07.07.2021 r. do odwołania 

brak 

j) na cele rolnicze 1% – 2% 

k) hipotecznego 1% 

   

3. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia 

z tytułu kredytów bankowych lub jego brak 

 

zł 60,- 

4. Wykreślenie wpisu zastawu w dowodzie rejestracyjnym 

samochodu 

 

zł 30,- 

5. Przeniesienie własności samochodu zł 40,- 

6. Wydanie odpisu umowy o kredyt bez opłat 

7. Zezwolenie na wykreślenie hipoteki  zł 40,-** 

8. Za czynności związane z decyzją w sprawie ulgi w spłacie 

kredytów (ugoda) 

 

zł 30,- 

9. Wydanie opinii bankowej na wniosek klienta zł 100,- 

10. Wezwanie do zapłaty zł 10,-** 

11. Zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy kredytowej zł 15,-** 

12. Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej zł 60,- 

13. Zmiana warunków zabezpieczenia kredytu zł 60,- 

14. Prowizja od udzielonej gwarancji i za każdy rozpoczynający się 

następny rok trwania gwarancji 

z możliwością negocjacji przy gwarancjach w kwocie 

przekraczającej 500.000 zł maksymalnie 0 1 p.p., a w 

przypadku gwarancji zabezpieczonych hipoteką na 

2,5% nie mniej 

niż 250 zł* 
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nieruchomości (płatna miesięcznie w okresie trwania 

gwarancji) maksymalnie o 1,5 p.p. 

* w przypadku rezygnacji z przyznanej gwarancji opłata wynosi 100 zł   

15. Prowizja od udzielonej gwarancji w oparciu o dokonanie 

blokady na wkładach oszczędnościowych i za każdy 

rozpoczynający się następny rok trwania gwarancji  

* w przypadku rezygnacji z przyznanej gwarancji opłata wynosi 100 zł   

1,5% nie mniej 

niż 250 zł* 

16. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego – za 

każdy depozyt 

 

zł 20,- 

17. Sporządzenie aneksu: 

- do gwarancji 

- do umowy o udzielenie gwarancji 

 

zł 50,- 

zł 50,- 

18. Sporządzenie umowy przejęcia długu zł 500,- 

 

 

** opłata nie jest pobierana w przypadku umów zawartych w ramach bankowości detalicznej po dniu 21.07.2017r. 
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II. RACHUNKI BIEŻĄCE   

1. Za prowadzenie rachunku:  

 - bieżącego lub pomocniczego, na którym środki są  

oprocentowane, miesięcznie,  za każdy rozpoczęty miesiąc 

- bieżącego lub pomocniczego, na którym środki nie są  

oprocentowane, miesięcznie, za każdy rozpoczęty miesiąc 

- prowizji nie pobiera się za prowadzenie rachunku 

bieżącego lub  pomocniczego od instytucji niekomercyjnych 

działających na rzecz gospodarstw domowych 

- dodatkowego dla wyodrębnienia środków pieniężnych na 

określone cele np. r-ku ZFŚS, inwestycyjnego 

 

zł 25,- 

 

zł 30,- 

 

 

 

 

zł 25,- 

2. Za  realizację przelewów i wypłat gotówkowych (za 

wyjątkiem przelewów wewnętrznych) 

0,1% - 0,5% 

lub opłata miesięczne 

zryczałtowana 

ustalana 

indywidualnie 
 

2a. Przelew Express Elixir (od każdego przelewu)  5 zł*/10 zł** 

3. Za wydanie książeczki czekowej zł 10,- 

4. Zmiana wzorów podpisów zł 10,- 

5. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku 

zaświadczenia o obrotach na rachunku bankowym (historia 

rachunku): 

 

 - za każdy miesiąc roku bieżącego zł 15,- 

 - za każdy miesiąc roku ubiegłego zł 20,- 

 Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie 

wydruku komputerowego 

 

6. Za sporządzenie duplikatu załącznika do wyciągu zł 5,- 

7. Za przyjęcie zawiadomienia o utracie książeczki czekowej zł 25,- 

8. Potwierdzenie wykonania przelewu (faksem) zł 10,- 

9. Wydanie potwierdzonej kserokopii karty wzorów podpisów 

na zlecenie klienta 

 

zł 10,- 

10. Za przyjęcie i realizację tytułu wykonawczego oraz 

dokumentu mającego moc takiego tytułu (po zaspokojeniu  

organu egzekucyjnego)  

 

 

zł 50,- 

11. Za dokonanie wypłaty z konta „zlecenie do wypłaty”  

(prowizję płaci pobierający gotówkę) 

1% od kwoty 

 wypłaty nie mniej  

niż 10 zł 

12. Prowizja od wpłaty na rachunek prowadzony w innym 

banku (pobierana od klienta) 

0,6% od kwoty 

wpłaty nie mniej niż 

5,00 zł 

13. Realizacja stałego zlecenia:  

 - na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w  

  Jaworznie 

zł 4,- 
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 - na rachunek prowadzony w innym banku zł 5,- 

14. Od wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone w Banku 

Spółdzielczym w Jaworznie – opłaty się nie pobiera, za 

wyjątkiem:  

 

 a) wpłat na rachunek Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRNIK zł 3,- 

 b) wpłat na rachunki Wspólnot Mieszkaniowych 

Nieruchomości 

 

zł 2,- 

15. Za usługi nietypowe nie przewidziane w Taryfie opłat  

i prowizji 

 

zł 30,- 

16. Za przekaz elektroniczny podatków do Urzędu Skarbowego 

 – od jednego przelewu 

 

zł 3,- 

17. Od wpłat gotówkowych na rachunek KRUS O/Katowice –  

prowizja pobierana od klienta 

0,5% od kwoty 

wpłaty 

18. Opłata za korzystanie z systemu eCorpoNet zł 10,- miesięcznie 

19. Za wydanie zaświadczenia o numerze konta zł 5,- 

20. Realizacja zlecenia płatniczego za pośrednictwem systemu 

SORBNET*: 

a) w kwocie 1 milion złotych i wyższej 

b) w kwocie poniżej 1 miliona złotych 
* System SORBNET – System Obsługi Rachunków Bankowych – 

stworzona i prowadzona przez Narodowy Bank Polski platforma  

elektroniczna, na której dokonywane są rozrachunki międzybankowe  

w czasie rzeczywistym  

 

 

zł 15,- 

zł 30,- 

21. Modyfikacja stałego zlecenia zł 2,- 

22. Otwarcie nowego rachunku bieżącego z zachowaniem 

dotychczasowego numeru rachunku 

 

zł 30,- 

23. Korzystanie z usługi płatności masowe zł 5,- miesięcznie 

24. Otwarcie i prowadzenie Rachunku VAT bez opłat 

25. Prowizja od wpłaty na rachunek Urzędu Skarbowego 

(pobierana od klienta): 

- do kwoty 1 200 zł 

- powyżej kwoty 1 200 zł  

 

 

zł 12,- 

1% od kwoty wpłaty 

26. Wpłaty gotówkowe i przelewy papierowe na rachunek 

Narodowego Banku Ukrainy prowadzonego przez BGK 

bez opłat 

 

 

* do 31.12.2023 roku 

** od 01.01.2024 roku 
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III. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE  

1. Za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 

i rachunku bieżącego pracowniczej kasy zapomogowo- 

pożyczkowej (za wyjątkiem rachunków rolników  

indywidualnych) miesięcznie 

 

 

 

zł 5,- 

2. Realizacja przelewów z rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego, konta Student, rachunku rolniczego  

i pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej (za 

wyjątkiem przelewów wewnętrznych – na rachunki 

prowadzone w BS w Jaworznie, przelewów z tytułu opłaty za 

wodę do Wodociągi Sp. z o.o. Jaworzno oraz na rachunek 

Narodowego Banku Ukrainy prowadzonego przez BGK): 

- papierowych (od jednego przelewu)  

- internetowych 

- Express Elixir (od każdego przelewu) 

 

 

 

 

 

 

 

zł 2,50 

bez opłat 

5 zł*/ 10 zł** 

3. Za przekaz elektroniczny podatków do Urzędu Skarbowego 

- od jednego przelewu 

 

zł 3,- 

4. Realizacja stałego zlecenia: 

- na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w 

Jaworznie 

- na rachunek prowadzony w innym banku 

 

 

zł 4,- 

zł 5,- 

5. Zmiana wzorów podpisów zł 5,- 

6. Za potwierdzenie czeku z rachunku oszczędnościowo –  

rozliczeniowego – od jednego czeku 

 

zł 5,- 

7. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o wysokości salda 

lub obrotów na jego rachunku bankowym 

 

zł 25,- 

8. Za wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności zł 20,- 

9. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia 

o obrotach na rachunku bankowym (historia rachunku): 

- za każdy miesiąc roku bieżącego 

- za każdy miesiąc roku ubiegłego 

Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie 

wydruku komputerowego 

 

 

zł 15,- 

zł 20,- 

10. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) 

posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na  

wypadek śmierci 

 

 

zł 15,- 

11. Za przepisanie książeczki w związku z przelewem praw na 

inną osobę (cesja) 

 

zł 20,- 

12.  Za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki  

oszczędnościowej terminowej umiejscowionej 

 

zł 15,- 
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13. Umorzenie utraconej książeczki z wkładem a’vista lub  

wkładem terminowym 

 

zł 15,- 

14. Przyjęcie zgłoszenia o utracie dokumentu tożsamości, 

książeczki oszczędnościowej a’vista lub blankietów  

czekowych oraz dokonanie ich zastrzeżenia w Centralnej  

Bazie Danych „Dokumenty zastrzeżone” 

 

 

 

zł 20,- 

15. Za wystawienie nowej książeczki zamiast zniszczonej lub 

utraconej 

 

zł 10,- 

16. Na rachunku oszczędnościowym płatnym na każde żądanie 

potwierdzonego książeczką stan po operacji nie może być 

niższy niż 

 

 

zł 10,- 

17. Za likwidację książeczki oszczędnościowej terminowej zł 3,- 

18. Za wydanie czeku do rachunku oszczędnościowo – 

rozliczeniowego 

zł 3,- 

od każdego czeku 

19. Za otwarcie rachunku bieżącego dla pracowniczej kasy 

zapomogowo - pożyczkowej 

 

zł 5,- 

20. Za wydanie książeczki czeków gotówkowych pracowniczej  

kasie zapomogowo - pożyczkowej 

 

zł 10,- 

21. Za likwidację rachunku oszczędnościowego płatnego na 

każde żądanie potwierdzonego książeczką 

 

zł 10,- 

22. Prowizja od obrotów strony Winien na rachunkach  

oszczędnościowych płatnych na każde żądanie dla Rad  

Rodziców (za wyjątkiem przelewów wewnętrznych – na  

rachunki prowadzone w BS w Jaworznie 

 

 

 

0,2% 

23. Przelew Express Elixir dla Rad Rodziców  

(od każdego przelewu) 

5 zł*/ 10 zł** 

24. Za wydanie książeczki czekowej do rachunku  

oszczędnościowego płatnego na każde żądanie  

prowadzonego dla Rady Rodziców 

 

 

zł 10,- 

25. Za zmianę wzorów podpisów do rachunku 

oszczędnościowego płatnego na każde żądanie  

prowadzonego dla Rady Rodziców 

 

 

zł 10,- 

26. Za przelew środków z lokaty terminowej na rachunek  

prowadzony w innym banku 

zł 10,- 

od jednej lokaty 

27. Za przyjęcie i realizację tytułu wykonawczego oraz  

dokumentu mającego moc takiego tytułu (po zaspokojeniu  

organu egzekucyjnego)   

 

 

zł 20,- 

28. Modyfikacja stałego zlecenia zł 2,- 

 
* do 31.12.2023 roku     ** od 01.01.2024 roku 



8 
 

IV. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA – eKONTO BS 

 

 

1. Za korzystanie z usługi bankowości elektronicznej eKonto BS miesięcznie  

zł 5,- 

2. Autoryzacja logowania kodem SMS bez opłat 

3. Autoryzacja dyspozycji SMS-em (powiadomienie SMS) bez opłat 

4.  Opłata za wypłatę gotówki BLIKIEM z bankomatu 

zlokalizowanego na terenie Polski 

zł 1,20 
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V. DOBRE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE 

 

 

1. Otwarcie rachunku bez opłaty 

2. Prowadzenie rachunku 2,50 zł 

3. Wypłaty gotówkowe bez opłat 

4. Realizacja przelewów papierowych (za wyjątkiem przelewów 

wewnętrznych – na rachunki prowadzone w BS w Jaworznie,  

przelewów z tytułu opłaty za wodę do Wodociągów Jaworzno  

Sp. z o.o. oraz na rachunek Narodowego Banku Ukrainy  

prowadzonego przez BGK) 

 

 

 

 

2,50 zł 

5. Realizacja przelewów internetowych bez opłat 

6. Przelew Express Elixir   

(od każdego przelewu) 

5 zł*/ 10 zł** 

7. Minimalny stan na rachunku 1.000 zł 

8. Realizacja stałego zlecenia: 

- na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym  

  w Jaworznie 

- na rachunek prowadzony w innym banku 

 

 

4 zł 

5 zł 

9. Zmiana wzorów podpisów 5 zł 

10. Przekaz elektroniczny podatków do Urzędu Skarbowego  

– od jednego przelewu 

 

3 zł 

11. Modyfikacja stałego zlecenia 2 zł 
 

 

* do 31.12.2023 roku 

** od 01.01.2024 roku 
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VI. RACHUNKI SUPER BIZNES 

 

 

1. Otwarcie rachunku bez opłaty 

2. Prowadzenie rachunku 10 zł miesięcznie 

3. Usługa internetowa 5 zł miesięcznie 

4. Realizacja przelewów: 

- papierowych (od każdego przelewu) 

- internetowych (od każdego przelewu) 

- Express Elixir 

* do 31.12.2023 roku 

** od 01.01.2024 roku 

 

 

2,50 zł 

0,50 zł 

5 zł*/ 10 zł** 

 

5. Wpłaty i wypłaty gotówkowe* 

* lub opłata miesięczna zryczałtowana ustalana indywidualnie 

 

0,1% od kwoty 

nie mniej niż 5 zł 

6. Opłaty nie wymienione w tej części pobierane są 

zgodnie z pozostałymi częściami Taryfy opłat i prowizji 
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VII. KARTY DEBETOWE 

 

 

1. Wydanie nowej karty bez opłat 

2. Wznowienie karty bez opłat 

3. Opłata miesięczna za posiadanie karty – 

od każdej karty wydanej do rachunku 
(za wyjątkiem kart wydanych do Kont Junior) 

 

 

2 zł  

4. Wydanie duplikatu karty 10 zł 

5. Zmiana numeru PIN w bankomatach BZ WBK 10 zł 

6. Płatność kartą: 

1) w punktach handlowo-usługowych w kraju 

2) w punktach handlowo-usługowych za granicą 

3) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 

 

bez opłat 

bez opłat 

bez opłat 

7. Wypłata gotówki: 

1) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA 

    i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi  

    umowami 

Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie 

internetowej Banku BPS SA 

2) w pozostałych bankomatach w kraju 
    (za wyjątkiem kart wydanych do Kont Junior) 

3) w bankomatach za granicą 
    (za wyjątkiem kart wydanych do Kont Junior) 

4) poprzez usługę Visa Cash Back (wypłata gotówki w kasie  

     placówki handlowo-usługowej w Polsce) 

5) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 

6) w kasie innego banku w kraju 
    (za wyjątkiem kart wydanych do Kont Junior) 

7) w kasie innego banku za granicą 
    (za wyjątkiem kart wydanych do Kont Junior) 

8) w placówce Poczty Polskiej 
    (za wyjątkiem kart wydanych do Kont Junior) 

 

 

 

bez opłat 

 

 

 

4 zł 

 

4 zł 

 

 

bez opłat 

bez opłat 

4 zł 

 

4 zł 

 

4 zł 

8. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie bez opłat  

9. Rozpatrzenie reklamacji bez opłat 

10. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza 

rachunku: 

 

 - za każdy miesiąc roku bieżącego 10 zł 

 - za każdy miesiąc roku ubiegłego lub wcześniejszego 15 zł 

11. Zmiana danych Użytkownika karty 5 zł 

12. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek  

Użytkownika 

 

5 zł 
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13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000 zł 

14. Wpłaty gotówki dokonywane przez Klientów Banku  

w urządzeniach Sieci Planet Cash i urządzeniach innych  

banków spółdzielczych przy użyciu karty  

 

 

bez opłat 
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VIII. KARTY DEBETOWE BUSINESS 
 

 

1. Wydanie nowej karty bez opłat 

2. Wznowienie karty bez opłat 

3. Opłata miesięczna za posiadanie karty – 

od każdej karty wydanej do rachunku 

 

2 zł  

4. Wydanie duplikatu karty 10 zł 

5. Zmiana numeru PIN w bankomatach  10 zł 

6. Płatność kartą: 

1) w punktach handlowo-usługowych w kraju 

2) w punktach handlowo-usługowych za granicą 

3) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 

 

bez opłat 

bez opłat 

bez opłat 

7. Wypłata gotówki: 

1) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA 

    i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi  

    umowami 

Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie 

internetowej Banku BPS SA 

2) w pozostałych bankomatach w kraju 

3) w bankomatach za granicą 

4) poprzez usługę Visa Cash Back (wypłata gotówki w kasie  

     placówki handlowo-usługowej w Polsce) 

5) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 

6) w kasie innego banku w kraju 

7) w kasie innego banku za granicą  

8) w placówce Poczty Polskiej  

 

 

 

bez opłat 

 

 

4 zł 

4 zł 

 

bez opłat 

bez opłat 

4 zł 

4 zł 

4 zł 

8. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie bez opłat  

9. Rozpatrzenie reklamacji bez opłat 

10. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza 

rachunku: 

 

 - za każdy miesiąc roku bieżącego 10 zł 

 - za każdy miesiąc roku ubiegłego lub wcześniejszego 15 zł 

11. Zmiana danych Użytkownika karty 5 zł 

12. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek  

Użytkownika 

 

5 zł 

13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000 zł 

 

14. Wpłaty gotówki dokonywane przez Klientów Banku  

w urządzeniach Sieci Planet Cash i urządzeniach innych  

banków spółdzielczych przy użyciu karty  

 

 

bez opłat 
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IX. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM 

 

 

1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym,  

otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych,  

w tym świadczenia emerytalno-rentowe: 

 

1) Opłata transakcyjna za realizację przekazów dewizowych 

otrzymanych: 

 

 a) z banków krajowych SEPA 4 zł 

 b) z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EURO 

SEPA 

 

4 zł 

 c) z banków zagranicznych w ramach EOG w innej walucie 

niż EURO  

 

4 zł 

 d) z banków zagranicznych spoza EOG 4 zł 

2) Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / 

postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta   

zł 100,00 + koszty 

banków trzecich 

 Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania 

był błąd Banku Spółdzielczego w Jaworznie lub Banku BPS 

SA  

 

2. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 

(przelewy wychodzące): 

 

1) Opłata transakcyjna za realizację przekazów dewizowych 

wysyłanych do banków krajowych i zagranicznych: 

 

 a) polecenie przelewu SEPA do banków krajowych 4 zł 

 b) polecenie przelewu SEPA do banków zagranicznych 4 zł 

 c) polecenie przelewu TARGET/SWIFT w ramach EOG 4 zł 

 d) polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków 

krajowych) 

 

4 zł 

 e) polecenie wypłaty 4 zł 

 f) polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy rachunkami 

w Grupie BPS 

 

4 zł 

2) Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w 

trybie pilnym (dostępne dla walut USD, EUR, GBP i PLN) 

 

100 zł 

 Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej 

zgodnie z pkt 2 

 

3) Zmiany / korekty / odwołanie zrealizowanego przekazu w 

obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta 

zł 100,00 + koszty 

banków trzecich 

4) Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / 

postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 

zł 100,00 + koszty 

banków trzecich 

 Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania 

był błąd Banku Spółdzielczego w Jaworznie lub Banku BPS 

SA 

 

 

5) Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego 

wykonanie przekazu w obrocie dewizowym 

 

15 zł 

6) Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane  

„z góry” 

 

80 zł 

3. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym zł 100,00 + koszty 

banków trzecich 
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X. DOBRE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE BIS 

 

 

1. Otwarcie rachunku bez opłaty 

2. Prowadzenie rachunku 2,50 zł 

3. Wypłaty gotówkowe bez opłat 

4. Realizacja przelewów papierowych (za wyjątkiem przelewów 

wewnętrznych – na rachunki prowadzone w BS w Jaworznie,  

przelewów z tytułu opłaty za wodę do Wodociągów Jaworzno  

Sp. z o.o. oraz na rachunek Narodowego Banku Ukrainy  

prowadzonego przez BGK) 

 

 

 

 

2,50 zł 

5. Realizacja przelewów internetowych bez opłat 

6. Przelew Express Elixir   

(od każdego przelewu) 

5 zł*/ 10 zł** 

7. Minimalny stan na rachunku 20 zł 

8. Realizacja stałego zlecenia: 

- na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Jaworznie 

- na rachunek prowadzony w innym banku 

 

4 zł 

5 zł 

9. Zmiana wzorów podpisów 5 zł 

10. Przekaz elektroniczny podatków do Urzędu Skarbowego  

– od jednego przelewu 

 

3 zł 

11. Modyfikacja stałego zlecenia 2 zł 
 

 

* do 31.12.2023 roku 

** od 01.01.2024 roku 
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XI. RACHUNKI SUPER BIZNES+ 

 

 

1. Otwarcie rachunku bez opłaty 

2. Prowadzenie rachunku bez opłat 

3. Usługa internetowa 5 zł 

4. Realizacja przelewów: 

- papierowych (od każdego przelewu) 

- internetowych (od każdego przelewu) 

 

5 zł 

0,80 zł 

 - Express Elixir (od każdego przelewu) 

* do 31.12.2023 roku 

** od 01.01.2024 roku 

 

5 zł*/ 10 zł** 

5. Wpłaty i wypłaty gotówkowe* 

* lub opłata miesięczna zryczałtowana ustalana indywidualnie 

 

0,1% od kwoty 

nie mniej niż 

10 zł 

6. Opłata miesięczna za posiadanie karty –  

od każdej karty wydanej do rachunku 

 

5 zł 

7. Opłaty nie wymienione w tej części pobierane są 

zgodnie z pozostałymi częściami Taryfy opłat i prowizji 
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XII. PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY  

1. Otwarcie rachunku 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku 0 zł 

3. Pakiet 5 przelewów krajowych w miesiącu, w tym realizacja  

zlecenia stałego w placówce (z wyłączeniem polecenia  

przelewu wewnętrznego / polecenia przelewu SEPA/ polecenia  

przelewu w walucie obcej)  

 

 

 

0 zł 

4. Pakiet 5 wypłat na terenie Polski kartą debetową wydaną do 

Podstawowego Rachunku Płatniczego z innych bankomatów 

niż bankomaty Grupy BPS  

 

 

0 zł 

5. Przelew zewnętrzny (po wykorzystaniu pakietu, o którym  

mowa w punkcie 3): 

 

 a) w placówce banku 2,50 zł 

 b) w systemie bankowości internetowej 0 zł 

 c) Express Elixir (od każdego przelewu) 5 zł*/ 10 zł** 

6. Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET:   

 a) w kwocie 1 mln zł i wyższej 15 zł 

 b) w kwocie poniżej 1 milion zł 30 zł 

7. Przelew wewnętrzny: 0 zł 

8. Przekazy w obrocie dewizowym:  

1) Opłata transakcyjna za realizację przekazów dewizowych 

otrzymanych: 

 

 a) z banków krajowych SEPA 4 zł 

 b) z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EURO SEPA 4 zł 

 c) z banków zagranicznych w ramach EOG w innej walucie niż 

EURO  

 

4 zł 

 d) z banków zagranicznych spoza EOG 4 zł 

2) Opłata transakcyjna za realizację przekazów dewizowych 

wysyłanych do banków krajowych i zagranicznych: 

 

 a) polecenie przelewu SEPA do banków krajowych 4 zł 

 b) polecenie przelewu SEPA do banków zagranicznych 4 zł 

 c) polecenie przelewu TARGET/SWIFT w ramach EOG 4 zł 

 d) polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków 

krajowych) 

4 zł 

 e) polecenie wypłaty 4 zł 

 f) polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy rachunkami w 

Grupie BPS 

4 zł 

3) Realizacja (sprzedaż) przelewów  regulowanych i poleceń wypłaty  

w trybie pilnym  w EUR, USD i GBP 

 

100 zł 

 

4) Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry”  

od poleceń wypłaty 

 

80 zł 

9. Polecenie zapłaty 0 zł 
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10. Realizacja stałego zlecenia (po wykorzystaniu pakietu, o którym 

mowa w punkcie 3): 

- na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Jaworznie 

- na rachunek prowadzony w innym banku 

 

 

4 zł 

5 zł 

11. Modyfikacja stałego zlecenia 2 zł 

12. Wypłata gotówkowa w kasie Banku Spółdzielczego w Jaworznie 0 zł 

13. Wpłata gotówkowa w kasie Banku Spółdzielczego w Jaworznie 0 zł 

14. Sporządzenie zestawienia transakcji:  

 a) wyciąg miesięczny za miesiąc kalendarzowy 0 zł 

 b) sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza za każdy 

miesiąc roku bieżącego 

 

15 zł 

 c) sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza za każdy 

miesiąc roku poprzedniego 

 

20 zł 

15. Wydanie / wznowienie karty debetowej 0 zł 

16. Użytkowanie karty debetowej 0 zł 

17. Operacje przy użyciu karty płatniczej:  

 a) transakcje bezgotówkowe 0 zł 

 b) wypłaty we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA  

i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 

 

0 zł  

 c) wypłaty w pozostałych bankomatach w kraju (po wykorzystaniu 

pakietu, o którym mowa w punkcie 4) 

 

4 zł 

 d) wypłaty w bankomatach za granicą 4 zł 

 e) wypłata poprzez usługę Visa Cash Back (wypłata gotówki w kasie  

     placówki handlowo-usługowej w Polsce) 

 

0 zł 

 f) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0 zł 

 g) wypłata w kasie innego banku w kraju 4 zł 

 h) wypłata w kasie innego banku za granicą 4 zł 

 i) wypłata w placówce Poczty Polskiej 4 zł 

18. Telefoniczna usługa na hasło 0 zł 

19. Za korzystanie z usług bankowości internetowej eKonto 0 zł 

20. Opłaty nie wymienione w tej części pobierane są zgodnie z 

pozostałymi częściami Taryfy opłat i prowizji Banku Spółdzielczego 

w Jaworznie, w wysokości ustalonej  dla rachunków 

oszczędnościowo - rozliczeniowych 

 

* do 31.12.2023 roku 

** od 01.01.2024 roku 

W przypadku rozwiązania umów o prowadzenie rachunków, o świadczenie usługi 

bankowości internetowej eKonto oraz o karty płatnicze, opłaty okresowe (miesięczne) 

pobierane są proporcjonalnie do okresu obowiązywania ww. umów. 


