
Załącznik 
do Uchwały nr 78c/2017

z dnia 21-11-2017 
Zarządu Banku Spółdzielczego 

w Kaliszu Pomorskim 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku:

1) otwarcie rachunku jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 5,20 zł* 2,00 zł* 2,50 zł* 2,50zł* 0,00 zł
2) prowadzenie rachunku (opłata pobierana od drugiego miesiąca trwania umowy) miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 5,50 zł* 2,50 zł 3,00zł* 3,00zł* 1,00 zł

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek:
dokonywane w placówce Banku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku 

- bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

4. Realizacja przelewów:

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:

a) złożonych w formie papierowej:

- na rachunki prowadzone w placówkach Banku - w ramach jednego modulo klienta bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

- na rachunki prowadzone w placówkach Banku - w ramach innego modulo klienta** 1,00 zł 0,20 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

- na rachunki prowadzone w innych bankach 3,30 zł 0,20 zł 3,30 zł 3,30 zł 2,80 zł 3,30 zł 5,00 zł

- przelewy ekspresowe realizowane za pomocą systemu BlueCash 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

- na rachunki prowadzone w placówkach Banku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
- na rachunki prowadzone w innych bankach 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 0,80 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
- przelewy ekspresowe realizowane za pomocą systemu BlueCash 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

c) realizowanych w systemie SORBNET1)
30,00 zł nie dotyczy 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

d) realizowanych za granicę lub do innych banków w kraju w systemie Waluty SGB

5,00 zł (+ opłaty pobierane 
przez SGB Bank SA)

5,00 zł (+ opłaty pobierane 
przez SGB Bank SA)

5,00 zł (+ opłaty pobierane 
przez SGB Bank SA)

5,00 zł (+ opłaty pobierane 
przez SGB Bank SA)

5,00 zł (+ opłaty pobierane 
przez SGB Bank SA)

5,00 zł (+ opłaty pobierane 
przez SGB Bank SA)

5,00 zł (+ opłaty pobierane 
przez SGB Bank SA)

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 10,00 zł nie dotyczy 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł
5. Za sporządzenie:

a) przelewu na życzenie klienta 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł

b) przeksięgowanie na inny rachunek w BS (ME) 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł

c) wpłata na rachunek na życzenie klienta 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

Uwaga: nie dotyczy rachunków lokat terminowych, spłat kredytów i odsetek od kredytów udzielanych przez 
Bank

6. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z 
datą przyszłą):

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: za każdy
a) na rachunki prowadzone w placówkach Banku - w ramach jednego modulo klienta przelew bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) na rachunki prowadzone w placówkach Banku - w ramach innego modulo klienta ** 1,00 zł 0,20 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
c) na rachunki prowadzone w innych bankach 2,00 zł 0,20 zł 2,00 zł 2,00 zł 1,50 zł 2,00 zł 2,00 zł

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: za każdy

a) na rachunki prowadzone w placówkach Banku przelew bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 0,80 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: za każdą

a) złożona w formie papierowej dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

4) odwołanie zlecenia stałego: za każdą

a) złożone w formie papierowej dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

konto za złotówkę

 naliczane za każdą 
operację

ROR                                     
Rodzina 500+

Prestiż

za każdy przelew

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty Dla młodych Impuls Senior
ROR                                     

Standard



Załącznik 
do Uchwały nr 78c/2017

z dnia 21-11-2017 
Zarządu Banku Spółdzielczego 

w Kaliszu Pomorskim 

7. Polecenie zapłaty: za każdą
1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty dyspozycję 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł
2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 1,00 zł nie dotyczy 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z 

polecenia zapłaty2) 5,00 zł nie dotyczy 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

4) opłata za poinformowanie klienta przez bank o odmowie wykonania polecenia zapłaty 4,00 zł nie dotyczy 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł

8. Ustanowienie, odwołanie,  zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 
za każdą 

dyspozycję
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

9. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
1) w formie papierowej:

a) jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł
b) jeżeli klient nie korzysta z elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
3) wydruk załącznika do wyciągu 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł

10 Sporządzenie kopii: 

1) wyciągu bankowego ( bez załączników) lub historii rachunku:

a) z bieżącego roku kalendarzowego każdorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

b) z lat poprzednich
5,00 zł + po 2,00 zł za 
każdy poprzedni rok

5,00 zł + po 2,00 zł za 
każdy poprzedni rok

5,00 zł + po 2,00 zł za 
każdy poprzedni rok

5,00 zł + po 2,00 zł za 
każdy poprzedni rok

5,00 zł + po 2,00 zł za 
każdy poprzedni rok

5,00 zł + po 2,00 zł za 
każdy poprzedni rok

5,00 zł + po 2,00 zł za 
każdy poprzedni rok

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

Wydanie zaświadczenia:  
   - o posiadaniu rachunku bankowego , bez opłat      bez opłat      10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł
   - stanie oszczędności, bez opłat      bez opłat      15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł
   - funkcjonowaniu rachunku, saldzie, obrotach - opinia bez opłat      bez opłat      30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

12.
Za przyjęcie  zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

za każde przyjęcie 
,odwołanie albo 

zmianę 
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

13. Realizacja dyspozycji spadkobierców
od każdego 

spadkobiercy
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

14. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 
za każdą 

dyspozycję
20,00 zł nie dotyczy 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

15.
Za sporządzenie i wysłanie zawiadomienia z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego 
na rachunku (po upływie terminu spłaty)

za każde 
zawiadomienie

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

16.
Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonywanej nieprawidłowo z powodu 
podania przez posiadacza błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy

każdorazowo bez opłat
max 25,00 zł nie więcej niż 

50 % kwoty transakcji
max 50,00 zł nie więcej niż 

50 % kwoty transakcji
max 50,00 zł nie więcej niż 

50 % kwoty transakcji
max 50,00 zł nie więcej niż 

50 % kwoty transakcji
max 50,00 zł nie więcej niż 

50 % kwoty transakcji
max 50,00 zł nie więcej niż 

50 % kwoty transakcji

17. Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku ROR 

1) na rzecz BS w Kaliszu Pomorskim bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) na rzecz innych banków bez opłat bez opłat 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

18. Ustanowienie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie bez opłat 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

19. Potwierdzenie wykonania przelewu każdorazowo bez opłat 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

20. Zmiana karty wzorów podpisów
za każdą 

dyspozycję zmiany 
karty

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

21. Zlecenie różne - transakcje dewizowe
według kosztów 

poniesionych z zawartej 
transkcji

według kosztów 
poniesionych z zawartej 

transkcji

według kosztów 
poniesionych z zawartej 

transkcji

według kosztów 
poniesionych z zawartej 

transkcji

według kosztów 
poniesionych z zawartej 

transkcji

według kosztów 
poniesionych z zawartej 

transkcji

według kosztów 
poniesionych z zawartej 

transkcji

1)Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku 

2)Opłata za aktualizację nie dot yczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Bank

* Opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku w Filii w Złocieńcu ul Kręta 16a będą wynosić do dnia 31-03-2016 roku 1/2 obowiązującej stawki za otwardzie i prowadzenie rachunku 

** Nie dotyczy realizacji przelewów w ramach innego modula w zakresie spłat kredytów w BS Kalisz Pomorski

11.

za każde 
zaświadczenie

za każdą 
dyspozycję

każdorazowo

każdorazowo



Załącznik 
do Uchwały nr 78c/2017

z dnia 21-11-2017 
Zarządu Banku Spółdzielczego 

w Kaliszu Pomorskim 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty A,VISTA SKO

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych: -

1) otwarcie rachunku bez opłat bez opłat

2) prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy - bez opłat bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego za każdą wypłatę bez opłat bez opłat

4. Realizacja przelewów: za każdy przelew

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:

a) na rachunki prowadzone w placówkach Banku - tego samego posiadacza rachunku bez opłat bez opłat

b) na rachunki prowadzone w placówkach Banku - innego posiadacza rachunku* 1,00 zł 1,00 zł

c) na rachunki prowadzone w innych Bankach 3,00 zł 3,00 zł

d) realizowanych w systemie SORBNET3) 30,00 zł 30,00 zł

e) realizowanych za granicę lub do innych banków w kraju w systemie Waluty SGB
5,00 zł (+ opłaty pobierane przez 

SGB Bank SA)
nie dotyczy

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 10,00 zł 10,00 zł

5. Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego - bez opłat bez opłat

6. Wydanie zaświadczenia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- o posiadaniu rachunku bankowego 10,00 zł 10,00 zł

- stanie oszczędności 15,00 zł 15,00 zł

- funkcjonowaniu rachunku, saldzie, obrotach - opinia 30,00 zł 30,00 zł

7.
Ustanowienie, odwołanie, zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym / 
ustanowienie pełnomocnika / odwołanie pełnomocnika

za każdą dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł

8.
Za przyjęcie zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu 
na wypadek śmierci 

za każdą dyspozycję 20,00 zł nie dotyczy

9. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 20,00 zł nie dotyczy

10. Czynności związane z obsługą ksiażeczek oszczędnościowych:

a) zgłoszenie utraty ksiażeczki 20,00 zł 20,00 zł

b) umorzenie utraconej ksiażeczki 10,00 zł 10,00 zł

c) wystawienie nowej książeczki w miejsce zniszczonej lub utraconej 10,00 zł 10,00 zł

11. Likwidacja książeczki za każdą likwidację bez opłat bez opłat

12. Sporządzenie kopii: 

1)  historii rachunku:

a) z bieżącego roku kalendarzowego każdorazowo 5,00 zł bez opłat

b) z lat poprzednich
5,00 zł + po 2,00 zł za każdy 

poprzedni rok
bez opłat

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: bez opłat

a) klient określi datę dokonania operacji 10,00 zł bez opłat

b) klient nie określi daty dokonania operacji 15,00 zł bez opłat

każdorazowo

Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe A,VISTA ( płatne na każde żądanie)

za każde zaświadczenie

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA



Załącznik 
do Uchwały nr 78c/2017

z dnia 21-11-2017 
Zarządu Banku Spółdzielczego 

w Kaliszu Pomorskim 

13. Potwierdzenie wykonania przelewu każdorazowo 2,00 zł bez opłat

14.
Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonywanej nieprawidłowo z powodu podania przez 
posiadacza błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy

każdorazowo
max 50,00 zł nie więcej niż 50 % 

kwoty transakcji
nie dotyczy

15. Ustanowienie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł

3) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku

* Nie dotyczy realizacji przelewów w ramach innego modula w zakresie spłat kredytów w BS Kalisz Pomorski



Załącznik 
do Uchwały nr 78c/2017

z dnia 21-11-2017 
Zarządu Banku Spółdzielczego 

w Kaliszu Pomorskim 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku:

1) otwarcie rachunku jednorazowo

2) prowadzenie rachunku miesięcznie

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek:

dokonywane w placówce Banku -

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku 

-

4. Realizacja przelewów: za każdy

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł: przelew

a) złożonych w formie papierowej:

- na rachunki prowadzone w placówkach Banku - w ramach jednego modulo klienta

- na rachunki prowadzone w placówkach Banku - w ramach innego modulo klienta 

 - na rachunki za energię elektryczną

- na rachunki prowadzone w innych bankach

b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

- na rachunki prowadzone w placówkach Banku 

- na rachunki prowadzone w innych bankach 

c) realizowanych w systemie SORBNET 4)

d) realizowanych za granicę lub do innych banków w kraju w systemie Waluty SGB

bez opłat

2,00 zł

jeden przelew w miesiącu bez opłat, każdy kolejny przelew 10,00 zł 6

Rozdział 2.1 Rachunki oszczędnościowe

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

bez opłat

nie dotyczy

nie dotyczy

30,00 zł

jeden przelew w miesiącu bez opłat, każdy kolejny przelew 10,00 zł 6

jeden przelew w miesiącu bez opłat, każdy kolejny przelew 10,00 zł 6

jeden przelew w miesiącu bez opłat, każdy kolejny przelew 10,00 zł 6

5,00 zł (+ opłaty pobierane przez SGB Bank SA)

jeden przelew w miesiącu bez opłat, każdy kolejny przelew 10,00 zł 6



Załącznik 
do Uchwały nr 78c/2017

z dnia 21-11-2017 
Zarządu Banku Spółdzielczego 

w Kaliszu Pomorskim 

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET)

5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą):

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone w placówkach Banku za każdy

b) na rachunki prowadzone w innych bankach przelew

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

a) na rachunki prowadzone w placówkach Banku za każdy

b) na rachunki prowadzone w innych bankach przelew

3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:

a) złożona w formie papierowej za każdy

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu przelew

4) odwołanie zlecenia stałego:

a) złożone w formie papierowej za każdy

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu przelew

10,00 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy



Załącznik 
do Uchwały nr 78c/2017

z dnia 21-11-2017 
Zarządu Banku Spółdzielczego 

w Kaliszu Pomorskim 

6. Polecenie zapłaty:

1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty za każdy

2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika przelew

3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia 

zapłaty 5)

7. Ustanowienie, odwołanie,  zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję

8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

1) w formie papierowej:

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku  prowadzącej rachunek

b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego

2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta

Wydanie zaświadczenia:  

   - o posiadaniu rachunku bankowego ,

   - stanie oszczędności, 

   - funkcjonowaniu rachunku, saldzie, obrotoach - opinia 

10.
Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu 
na wypadek śmierci 

za każde 
przyjęcie,odwołanie albo 

zmianę 

11. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy

12. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję

13.
Za sporządzenie i wysłanie zawiadomienia z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku 
(po upływie terminu spłaty)

za każde zawiadomienie

14. Zmiana karty wzorów podpisów
za każdą dyspozycję 

zmiany karty

15. Sporządzenie kopii: 

1)  historii rachunku:

a) z bieżącego roku kalendarzowego każdorazowo

b) z lat poprzednich

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji

b) klient nie określi daty dokonania operacji

16. Potwierdzenie wykonania przelewu każdorazowo

17.
Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonywanej nieprawidłowo z powodu podania przez 
posiadacza błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy

każdorazowo

18. Ustanowienie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie

4 )Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku 
5) Opłata za aktualizację nie dot yczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez Bank

max 50,00 zł nie więcej niż 50 % kwoty transakcji

5,00 zł

2,00 zł

5,00 zł

5,00 zł + po 2,00 zł za każdy poprzedni rok

10,00 zł

15,00 zł

9.

za każde zaświadczenie

20,00 zł

bez opłat

10,00 zł

30,00 zł

20,00 zł

każdorazowo bez opłat

bez opłat

bez opłat

nie dotyczy

nie dotyczy

20,00 zł

nie dotyczy

5,00 zł

10,00 zł

15,00 zł



Załącznik 
do Uchwały nr 78c/2017

z dnia 21-11-2017 
Zarządu Banku Spółdzielczego 

w Kaliszu Pomorskim 

6)Bank nie pobiera opłaty od jednej operacji w miesiącu kalendarzowym niezależnie od tego, czy jest to operacja w formie gotówkowej, czy też bezgotówkowej 



Załącznik 
do Uchwały nr 78c/2017

z dnia 21-11-2017 
Zarządu Banku Spółdzielczego 

w Kaliszu Pomorskim 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie rachunku terminowej lokaty oszczędnosciowej - bez opłat

2. Prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnosciowej - bez opłat

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek - bez opłat

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku - bez opłat

5. Realizacja przelewów: za każdy przelew

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:

a) na rachunki prowadzone w placówkach Banku - w ramach jednego modulo klienta bez opłat

b) na rachunki prowadzone w placówkach Banku - w ramach innego modulo klienta* 1,00 zł

c) na rachunki prowadzone w innych bankach 3,00 zł

d) realizowanych w systemie SORBNET7) 30,00 zł

e) realizowanych za granicę lub do innych banków w kraju w systemie Waluty SGB

2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 10,00 zł

6. Ustanowienie, odwołanie,  zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem terminowej lokaty oszczędnościowej za każdą dyspozycję 5,00 zł

7. Za zmianę przyjęcie, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 20,00 zł

8. Realizacja dyspozycji spadkobierców  od każdego spadkobiercy 20,00 zł
9. Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku lokaty terminowej na rzecz: za każdą dyspozycję

1) placówek Banku bez opłat

2) innych podmiotów, niż wskazany w pkt 1 30,00 zł

10. Czynności związane z obsługą ksiażeczek oszczędnościowych:

a) zgłoszenie utraty ksiażeczki 20,00 zł

b) umorzenie utraconej ksiażeczki 10,00 zł

c) wystawienie nowej książeczki w miejsce zniszczonej lub utraconej 10,00 zł

11. Likwidacja książeczki za każdą likwidację bez opłat

12. Za wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności każdorazowo 15,00 zł
7) Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówkach Banku

* Nie dotyczy realizacji przelewów w ramach innego modula w zakresie spłat kredytów w BS Kalisz Pomorski

Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

każdorazowo

5,00 zł (+ opłaty pobierane przez SGB Bank SA)



Załącznik 
do Uchwały nr 78c/2017

z dnia 21-11-2017 
Zarządu Banku Spółdzielczego 

w Kaliszu Pomorskim 

Dla młodych                      
ROR                      

Rodzina 500+
ROR               

STANDARD
Rachunek 

oszczędnościowy
Impuls Senior Prestiż konto za złotówkę

1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:

1) kanału WWW jednorazowo bez opłat bez opłat bez opłat    nie dotyczy 8) bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) Serwisu SMS

a) abonament miesięczny ( w cenie abonamentu 10 SMS darmowych)
ostatniego dnia każdego 

miesiaca za miesiac 
bieżący

3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł

b) opłata za każdy kolejny SMS
ostatniego dnia każdego 

miesiaca za miesiac 
bieżący

0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł

c) zmiana nr telefonu komórkowego, na który maja być przesyłane informacje po każdej zmianie 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

d) dodanie kolejnego nr telefonu komórkowego, na który mają być przesyłane informacje po każdym dodaniu 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

3) elektroniczna skarbonka jednorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
2. Opłata za użytkowanie tokena: za każdy token:
1) wydanie pierwszego tokena: jednorazowo bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
2) wydanie kolejnego tokena (w tym wznowienie)9): jedorazowo 120,00 zł 120,00 zł 120,00 zł nie dotyczy 120,00 zł 120,00 zł 120,00 zł 120,00 zł
3) użytkowanie tokena miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł nie dotyczy 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł
4) opłata za odblokowanie tokena (zablokowanego z winy klienta) jednorazowo 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł nie dotyczy 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł
5) wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta za każdy token 130,00 zł 130,00 zł 130,00 zł nie dotyczy 130,00 zł 130,00 zł 130,00 zł 130,00 zł

3. Opłata za hasła jednorazowe w formie papierowej 10)

1) wydanie pierwszej listy haseł  bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) wydanie kolejnej listy haseł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

4. Opłata za przekazywanie haseł SMS miesięcznie 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł nie dotyczy 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł

5. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta:

1) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru

koszt listu poleconego za 
potwierdzeniem odbioru 
według cennika usług 
Pocztowych Poczta 

Polska

koszt listu poleconego za 
potwierdzeniem odbioru 
według cennika usług 
Pocztowych Poczta 

Polska

koszt listu poleconego za 
potwierdzeniem odbioru 
według cennika usług 
Pocztowych Poczta 

Polska

nie dotyczy

koszt listu poleconego za 
potwierdzeniem odbioru 
według cennika usług 
Pocztowych Poczta 

Polska

koszt listu poleconego za 
potwierdzeniem odbioru 
według cennika usług 
Pocztowych Poczta 

Polska

koszt listu poleconego za 
potwierdzeniem odbioru 
według cennika usług 
Pocztowych Poczta 

Polska

koszt listu poleconego za 
potwierdzeniem odbioru 
według cennika usług 
Pocztowych Poczta 

Polska

2) za pośrednictwem firmy kurierskiej w kraju 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł nie dotyczy 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

3) za granicę drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł nie dotyczy 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

6.
Potwierdzenie w formie papierowej dokonanej transakcji za pośrednictwem Internet Bankingu każdorazowo

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

7. Opłata za wygenerowanie "hasła dostępu" do usługi Internet Banking 

a) wygenerowanie pierwszego "hasła dostępu" do usługi Internet Banking każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) wygenerowanie kolejnego "hasła dostępu" do usługi Internet Banking na wniosek klienta każdorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

8. Odblokowanie systemu Internet Banking  na wniosek klienta każdorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł nie dotyczy 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

9. Zablokowanie systemu Internet Banking na wniosek klienta każdorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł nie dotyczy 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

10.

Wizyta pracownika Banku, na wniosek klienta dotycząca problemów technicznych z Internet 
Bankingiem każdorazowo 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł

nie dotyczy
100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł

11. Reklamacja każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat
8)  nie udostępnia się kanałów WWW w rachunkach oszczędnościowych
9) Wznowenie  tokena następuje na wniosek użytkownika

za każdą listę

od każdej przesyłki

Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej

Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca



Załącznik 
do Uchwały nr 78c/2017

z dnia 21-11-2017 
Zarządu Banku Spółdzielczego 

w Kaliszu Pomorskim 

Visa Electron 
"młodzieżowa"

      MasterCard zbliżeniowa  
Młodzieżowa

Visa Electron payWave 
"Młodzieżowa"

MasterCard zbliżeniowa           
          Maestro/                    
Visa Electron

Visa Electron payWave karta mobilna Visa
MasterCard do                    

"konta za złotówkę"

1. Wydanie karty do rachunku: za każdą kartę

1) wydanie pierwszej karty dla posiadacza rachunku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) wydanie pierwszej karty współposiadacza rachunku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

3) wydanie pierwszej karty osoby wskazanej  20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

4) wydanie każdej kolejnej karty do rachunku dla posiadacza, współposiadacza rachunku lub osobie 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł
wskazanej

UWAGA Wydanie pierwszej karty "bez opłat" dotyczy wydania pierwszej karty do rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego bez względu na rodzaj karty.

2. Wydanie nowej karty  w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 11) 20,00 zł

3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie 
wskazanej:

1)  ROR STANDARD nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy nie dotyczy

2) Konto Impuls bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy nie dotyczy

3) Knto Senior nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy nie dotyczy

4) Konto Prestiż nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy nie dotyczy

5) Konto dla młodych bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

6) ROR Rodzina 500+ nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy nie dotyczy

7) Konto za złotówkę nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat

4. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

5. Użytkowanie karty 12)

1)  ROR STANDARD

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

2,00 zł przy rozliczeniu operacji 
bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną 
kwotę min. 300,00 zł, w 

przeciwnym wypadku 4,00 zł

2,00 zł przy rozliczeniu operacji 
bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną 
kwotę min. 300,00 zł, w 

przeciwnym wypadku 4,00 zł

2,00 zł przy rozliczeniu operacji 
bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną 
kwotę min. 300,00 zł, w 

przeciwnym wypadku 4,00 zł

2,00 zł przy rozliczeniu operacji 
bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną 
kwotę min. 300,00 zł, w 

przeciwnym wypadku 4,00 zł

nie dotyczy

2) Konto Impuls
2,00 zł przy rozliczeniu 

operacji bezgotówkowych w 
miesiącu kalendarzowym na 
łączną kwotę min. 50,00 zł, w 
przeciwnym wypadku 4,00 zł

2,00 zł przy rozliczeniu 
operacji bezgotówkowych w 
miesiącu kalendarzowym na 
łączną kwotę min. 50,00 zł, w 
przeciwnym wypadku 4,00 zł

2,00 zł przy rozliczeniu 
operacji bezgotówkowych w 
miesiącu kalendarzowym na 
łączną kwotę min. 50,00 zł, w 
przeciwnym wypadku 4,00 zł

2,00 zł przy rozliczeniu operacji 
bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną 
kwotę min. 300,00 zł, w 

przeciwnym wypadku 4,00 zł

2,00 zł przy rozliczeniu operacji 
bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną 
kwotę min. 300,00 zł, w 

przeciwnym wypadku 4,00 zł

2,00 zł przy rozliczeniu operacji 
bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną 
kwotę min. 300,00 zł, w 

przeciwnym wypadku 4,00 zł

2,00 zł przy rozliczeniu operacji 
bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną 
kwotę min. 300,00 zł, w 

przeciwnym wypadku 4,00 zł

nie dotyczy

3) Knto Senior

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

2,00 zł przy rozliczeniu operacji 
bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną 
kwotę min. 300,00 zł, w 

przeciwnym wypadku 4,00 zł

2,00 zł przy rozliczeniu operacji 
bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną 
kwotę min. 300,00 zł, w 

przeciwnym wypadku 4,00 zł

2,00 zł przy rozliczeniu operacji 
bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną 
kwotę min. 300,00 zł, w 

przeciwnym wypadku 4,00 zł

2,00 zł przy rozliczeniu operacji 
bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną 
kwotę min. 300,00 zł, w 

przeciwnym wypadku 4,00 zł

nie dotyczy

4) Konto Prestiż

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

2,00 zł przy rozliczeniu operacji 
bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną 
kwotę min. 300,00 zł, w 

przeciwnym wypadku 4,00 zł

2,00 zł przy rozliczeniu operacji 
bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną 
kwotę min. 300,00 zł, w 

przeciwnym wypadku 4,00 zł

2,00 zł przy rozliczeniu operacji 
bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną 
kwotę min. 300,00 zł, w 

przeciwnym wypadku 4,00 zł

2,00 zł przy rozliczeniu operacji 
bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną 
kwotę min. 300,00 zł, w 

przeciwnym wypadku 4,00 zł

nie dotyczy

5) Konto dla młodych
0,00 zł przy rozliczeniu 

operacji bezgotówkowych w 
miesiącu kalendarzowym na 
łączną kwotę min. 50,00 zł, w 
przeciwnym wypadku 2,00 zł

0,00 zł przy rozliczeniu 
operacji bezgotówkowych w 
miesiącu kalendarzowym na 
łączną kwotę min. 50,00 zł, w 
przeciwnym wypadku 2,00 zł

0,00 zł przy rozliczeniu 
operacji bezgotówkowych w 
miesiącu kalendarzowym na 
łączną kwotę min. 50,00 zł, w 
przeciwnym wypadku 2,00 zł

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

6) ROR Rodzina 500+

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

0,00 zł przy rozliczeniu operacji 
bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną 
kwotę min. 300,00 zł, w 

przeciwnym wypadku 2,00 zł

0,00 zł przy rozliczeniu operacji 
bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną 
kwotę min. 300,00 zł, w 

przeciwnym wypadku 2,00 zł

0,00 zł przy rozliczeniu operacji 
bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną 
kwotę min. 300,00 zł, w 

przeciwnym wypadku 2,00 zł

0,00 zł przy rozliczeniu operacji 
bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną 
kwotę min. 300,00 zł, w 

przeciwnym wypadku 2,00 zł

nie dotyczy

7) Konto za złotówkę

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

0,00 zł przy rozliczeniu operacji 
bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną 
kwotę min. 300,00 zł, w 

przeciwnym wypadku 2,00 zł

0,00 zł przy rozliczeniu operacji 
bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną 
kwotę min. 300,00 zł, w 

przeciwnym wypadku 2,00 zł

0,00 zł przy rozliczeniu operacji 
bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną 
kwotę min. 300,00 zł, w 

przeciwnym wypadku 2,00 zł

0,00 zł przy rozliczeniu operacji 
bezgotówkowych w miesiącu 

kalendarzowym na łączną 
kwotę min. 300,00 zł, w 

przeciwnym wypadku 2,00 zł

0,00 zł

Rozdział 5. Karty płatnicze
a)Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

miesięcznie

Maesrtro/Visa Electron/MasterCard - STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Tryb pobierania opłaty

za każdą kartę



Załącznik 
do Uchwały nr 78c/2017

z dnia 21-11-2017 
Zarządu Banku Spółdzielczego 

w Kaliszu Pomorskim 

6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

7. Opłata za wpłatę gotówki:
1) w bankomatach z funkcją wpłatomatu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

8. Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 13) 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

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

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) 13) 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł

5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł 0,00 zł

9. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji
1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 0,00 zł

10. Wydanie numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
11. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

1) banków SGB 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł nie dotyczy 6,00 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł nie dotyczy 10,00 zł
12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

1) banków SGB 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł nie dotyczy 1,00 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł nie dotyczy 1,50 zł
13. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł
14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł

15. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł

16. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji

17. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN 
naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji

3% bez prowizji 3% bez prowizji 3% (dot. Visa Electron) 3% 3% 3%

bez opłat

naliczana od wypłacanej 
kwoty

bez opłatbez opłat

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

za każdą wpłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji
bez opłat bez opłatbez opłat bez opłat

za każde sprawdzenie

bez opłat



Załącznik 
do Uchwały nr 78c/2017

z dnia 21-11-2017 
Zarządu Banku Spółdzielczego 

w Kaliszu Pomorskim 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard

1. Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę 25,00 zł

2. Zasilenie rachunku karty - bez opłat

3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,00 zł

4. Zastrzeżenie karty - bez opłat

5. Wydanie nowego numeru PIN 6,00 zł

6. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) - bez opłat
7. Zmiana PIN w bankomatach:

1) banków SGB 4,50 zł

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

8. Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 13) 1,50 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 1,30 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) 13) 3% min. 4,50 zł

5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł

9. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie bez opłat

10. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard/Visa
1. Wydanie  karty: za każdą kartę

1) głównej bez opłat

2) dołączonej bez opłat

2. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty)

1) głównej 55,00 zł

2) dołączonej 55,00 zł

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 25,00 zł

4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 25,00 zł

5. Wznowienie karty za każdą kartę bez opłat

6. Zastrzeżenie karty - bez opłat
7. Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 3% min. 6,00 zł

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 13) 3% min. 6,00 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 3% min. 6,00 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2(przy użyciu terminala POS) 13) 3% min. 6,00 zł

5) w bankomatach za granicą 3% min. 7,00 zł
8. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł
9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł

10. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat

11. Minimalna kwota do zapłaty

naliczana zgodnie z 
regulaminem 

funkcjonowania kart 
kredytowych i umową

5% min. 50,00 zł

12.
Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) lub wezwania do 
zapłaty w przypadkach określonych w  umowie o kartę

a) dla umów zawartych do 11 marca 2016 r.

koszt listu poleconego za 
potwierdzeniem odbioru wg 
Cennika Usług Pocztowych 

Poczta Polska S.A.

b) dla umów zawartych po 11 marca 2016 r. bez opłat

za każdą wypłatę, 
naliczana od wypłacanej 
kwoty, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

c)Karty kredytowe

za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej 
kwoty

rocznie, z góry za każdy 
rok ważności karty 

(pierwszej i 
wznowionych)

b)Karty przedpłacone

za każdą zmianę

za każde upomnienie/ 
wezwanie



Załącznik 
do Uchwały nr 78c/2017

z dnia 21-11-2017 
Zarządu Banku Spółdzielczego 

w Kaliszu Pomorskim 

13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł

14. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej  w walucie innej niż PLN  
naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji

3% (dot. kart Visa)

15. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę nie dotyczy

16. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę nie dotyczy

11)  dotyczy tylko karty w miejsce utraconej natomiast doplikatu nie wydajemy do karty mobilnej Visa

13)  Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

12)  
Jeżeli nie rozliczono operacji bezgotówkowych na wymaganą kwotę, należna opłata pobierana jest w dwóch częściach składowych zgodnie z zasadami określonymi we Wstępie Taryfy



Załącznik 
do Uchwały nr 78c/2017

z dnia 21-11-2017 
Zarządu Banku Spółdzielczego 

w Kaliszu Pomorskim 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Prowizja przygotowawcza:
1) udzielenie kredytu gotówkowego 1,5% - 5,0%
2) udzielenie kredytu gotówkowego- okolicznościowego prowizja pobierana w wysokości określonej Uchwałą Zarządu 

Banku wprowadzająca daną edycję kredytów gotówkowych -
okolicznościowych

3) udzielenie kredytu gotówkowego PRESTIŻ do 12 miesięcy 1,50%
4) udzielenie kredytu gotówkowego PRESTIŻ powyżej 12 miesięcy 2,50%
5) udzielenie kredytu w ROR

a) udzielenie 2,5%
b) odnowienie 2,0%

6) udzielenie kredytu odnawialnego - dopuszczalne saldo debetowe w ROR 0,0%
7) udzielenie kredytu hipotecznego

a) mieszkaniowe
  - udział środków własnych do 20% dla klientów nie korzystających z produktów i usług BS 3,00%
  - udział środków własnych do 20% dla posiadaczy ROR i RB korzystających z produktów i usług BS 2,50% - 2,70%
  - udział środków własnych powyżej 20% do 49,99 % dla posiadaczy ROR i RB korzystających z produktów i usług BS 2,00% - 2.30%
  - udział środków własnych w wysokości 50% i powyżej 50% dla posiadaczy ROR i RB korzystających z produktów i usług BS 1,50% - 1.70%

b) pożyczki hipoteczne 3,0%

8) udzielenie kredytu konsolidacyjnego 2,0%

2. Prowizja rekompensacyjna (dotyczy kredytów niekonsumenckich)

1)  w przypadku całkowitej spłaty 1,5 % nie mniej niż 200,00zł

2)  w przypadku częściowej spłaty 0,5 % (od kwoty spłaty)

3 Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta
1) kredyty udzielone na kwotę do wysokości 255 550 zł, z wyłączeniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie bez opłat
2) kredyty inne, niż wskazane w pkt 1 za każdy harmonogram 10,00 zł

4. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki na okres:                                                                                                                                                                                   naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo
a) prolongata do 3 miesięcy 0,3% - 0,5%  nie mniej niż 50,00 zł
b) prolongata na okres powyżej 3 miesięcy 01% - 1% nie mniej niż 100,00 żł

5. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu lub przystąpienie do długu osoby trzeciej naliczona od kwoty długu 0,5% - 1,5%

6. Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty                                                                                                                                    
naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej do spłaty, 

płatna jednorazowo
0,1% nie mniej niż 80 zł

7. Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę 100,00 zł
8. Za wydanie opinii bankowej o kliencie na wniosek klienta za każdą opinię 50,00 zł
9. Za wydanie na wniosek klienta lub osoby upoważnionej oceny sytuacji ekonomicznej (zdolności kredytowej) za każdą ocenę (w zaleznosi od złozoności oceny) 0,1 % wnioskowanej kwoty nie mniej niż 50,00 zł

10. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki lub dokumentu związanego z zabezpieczeniem wierzytelności każdorazowo 25,00 zł
11. Za wydanie na wniosek klienta lub osoby upoważnionej zawiadomienia o terminie płatności odsetek i rat kredytu za każde zawiadomienie 25,00 zł

12. Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia za każdy duplikat 25,00 zł

13.
Za wysłanie upomnienia( nie wiecej niż jedno w miesiącu) w przypadkach okreslonych w umowie kredytu/pożyczki 

a) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r.
koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg 

Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.

b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 21 lipca 2017
koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg 

Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.

c) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od dnia 22 lipca 2017 bez opłat

Rozdział 6. Kredyty i pożyczki

naliczana od kwoty spłacanej przed terminem spłaty 
określonym w harmonogramie spłat, płatna w dniu dokonania 

przedterminowej spłaty kredytu/pożyczki, niepobierana od 
kredytów odnawialnych w ROR

naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub od 
kwoty odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych w 

ROR), płatna:
 – jednorazowo, przed lub przy postawieniu kredytu do 

dyspozycji kredytobiorcy

za każde upomnienie
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d) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim udzielone po 11 marca 2016 r. bez opłat

14. Za wysłanie wezwania do zapłaty w przypadkach okreslonych w umowie kredytu/pożyczki 

a) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r.
koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg 

Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.

b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 21 lipca 2017
koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg 

Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.

c) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od dnia 22 lipca 2017 bez opłat

d) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim udzielone po 11 marca 2016 r. bez opłat

15. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działek za każdy wniosek 50,00 zł

17. Za czynności związane z przygotowaniem ugody / porozumienia/restrukturyzacji za każdy wniosek
1% kwoty należności objetej ugodą nie mniej niż 50,00 zł

18. Za wypełnienie wniosku o wpis hipoteki zabezpieczającej kredyt niekonsumencki za każdy wniosek 15,00 zł

19. Za wypełnienie deklaracji PCC do US w kredytach niekonsumenckich za każdą deklarację 15,00 zł

20. Za pobranie raportu z BIK S.A. przy wniosku o kredyt niekonsumencki za każdy raport 10,00 zł

21. Za kontrolę BS u kredytobiorcy za każdą kontrolę 50,00 zł

22.
Za wysłanie przypomnienia o niewywiązywaniu się z innych warunków umowy kredytowej niż nieterminowa spłata kredytu np. 
niedostarczenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej, operatu szacunkowego itp.

za każde wezwanie
koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru według 

cennika usług Pocztowych Poczta Polska

16. Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków (w stosunku do tych banków, które pobierają takie opłaty od Banku ) za każdą opinię
opłata w wysokości stosowanej przez bank pobierający taką 

opłatę od Banku

za każde wezwanie


