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I. Postanowienia ogólne  

1. Bank Spółdzielczy w Kadzidle pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów 

indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi 

bankowe w Banku Spółdzielczym w Kadzidle. 

2. Pojęcia stosowane w niniejszej „Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku 

Spółdzielczym w Kadzidle oznaczają”: 

1) Bank – Bank Spółdzielczy w Kadzidle; 

2) Taryfa - Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w 

Kadzidle.  

II. Zasady pobierania prowizji i opłat przez Bank Spółdzielczy w Kadzidle 

1. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 

2. Kwoty pobranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych.  

3. Prowizje i opłaty od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w 

Kadzidle, pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w 

kasie.  

4. Prowizje i opłaty za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza 

rachunku prowadzonego w Banku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, 

nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

5. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania 

operacji bankowej. 

6. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich 

anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności.  

7. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca prowizji chyba, że zawarte umowy stanowią 

inaczej.  

8. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od” „do” , wysokość 

pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach.  

9. Obowiązek ustalenia poprawnej wysokości opłat i prowizji od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich 

pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt 

pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu.  

10. Bank nie realizuje  wpłat i wypłat kasowych w walutach obcych. 

11. Za czynności wykonywane przez Bank na podstawie umów z klientami mogą być pobierane inne prowizje 

i opłaty niż określone w Taryfie na zasadach i w wysokości:  

1) uzgodnionej wzajemnie w tych umowach,  

2) według stawek oferowanych w przetargach.  

12. Na życzenie klienta Bank może wykonać inne czynności, niż wymienione w Taryfie, jednak zastrzega 

sobie prawo pobierania opłat lub prowizji.  

13. W uzasadnionych przypadkach stawki określone w Taryfie mogą ulec zmianie w drodze wzajemnych 

negocjacji.  

14. W przypadku zastosowania ustaleń z punktu 13 oraz podejmowania decyzji w uzasadnionych przypadkach 

w zakresie ustalania opłat i prowizji pomiędzy posiedzeniami Zarządu – wysokość opłaty lub prowizji 

określają Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.  

15. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych określone są w odrębnych regulacjach. 

16. Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych nalicza się za ilość dni w miesiącu, w których funkcjonował 

rachunek.  

17. Taryfa nie jest równoznaczna z oferta Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje 

Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.  

18. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej Taryfy wskazane są w regulaminach albo w umowach funkcjonowania 

poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku Spółdzielczego w Kadzidle. 

19. Nie pobiera się prowizji i opłat od otwarcia i prowadzenia rachunków lokat terminowych, wkładów 

oszczędnościowych, oraz od rachunków na których gromadzone są środki na cele charytatywne. 

20.  Nie pobiera się prowizji i opłat od wpłat na poczet spłat rat kapitałowych i odsetkowych kredytów 

zaciągniętych w Banku, od wypłat kredytów zrealizowanych z rachunku kredytowego i z rachunku 

bieżącego. 

21. Nie pobiera się prowizji i opłat od wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia 

ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym. 

22. Nie pobiera się opłat za udzielenie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków udzielanych na 

żądanie osób, o których mowa w art. 105 Prawa bankowego i innych przepisach prawa, z zastrzeżeniem 

udzielania informacji innym bankom oraz – na zasadzie wzajemności – innym instytucjom  upoważnionym 

do udzielania kredytów (art. 105 ust.1 pkt 1 Prawa bankowego). 

 

Zarząd  

Banku Spółdzielczego w Kadzidle 
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I. KLIENCI INDYWIDUALNI 

Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 

A. 

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W TYM: RACHUNKI DLA 

OSÓB PONIŻEJ 13 RŻ, POWYŻEJ 13RŻ DO 18 LAT, OSÓB PEŁNOLETNICH W TYM 

STUDENTÓW, PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY   

L.P. Wyszczególnienie czynności  Stawka prowizji i opłat  

1 

Otwarcie rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego (ROR) w tym Podstawowego 

Rachunku Płatniczego 

bez opłat 

2 

  

Prowadzenie rachunku:   

• ROR  - do 31.01.2021r. 
5,00 zł miesięcznie (Uwaga: prowizji nie pobiera się za 

miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie rachunku bankowego) 

• ROR – od 01.02.2021r.  
6,00 zł miesięcznie (Uwaga: prowizji nie pobiera się za 

miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie rachunku bankowego) 

• ROR z dostępem do INTERNET 

BANKINGU (IB) – do 31.01.2021r. 

7,00 zł miesięcznie (Uwaga: prowizji za udostępnienie 

rachunku w IB nie pobiera się w pierwszym miesiącu, w 

którym nastąpiło uruchomienie usługi) 

• ROR z dostępem do INTERNET 

BANKINGU (IB) – od 01.02.2021r. 

8,00 zł miesięcznie (Uwaga: prowizji za udostępnienie 

rachunku w IB nie pobiera się w pierwszym miesiącu, w 

którym nastąpiło uruchomienie usługi) 

• prowadzenie Podstawowego 

Rachunku Płatniczego  
0,00 zł. miesięcznie  

• prowadzenie Podstawowego 

Rachunku Płatniczego z dostępem do 

INTERNET BANKINGU (IB) do 

31.01.2021r. 

2,00 zł. miesięcznie (Uwaga: prowizji za udostępnienie 

rachunku w IB nie pobiera się w pierwszym miesiącu, w 

którym nastąpiło uruchomienie usługi) 

• prowadzenie Podstawowego 

Rachunku Płatniczego z dostępem do 

INTERNET BANKINGU (IB)        

od 01.02.2021r. 

3,00 zł. miesięcznie (Uwaga: prowizji za udostępnienie 

rachunku w IB nie pobiera się w pierwszym miesiącu, w 

którym nastąpiło uruchomienie usługi) 

3 
Wypłaty gotówki z rachunku 

ROR/Podstawowego Rachunku Płatniczego 

nie pobiera się (Uwaga: z uwzględnieniem postanowień 

pkt 4.) 

4 

Wypłaty gotówki z rachunku 

ROR/Podstawowego Rachunku Płatniczego 

powyżej 50.000,00  zł 

0,2% od kwoty nie więcej jak 300,00 zł. 

5 
Wpłaty gotówki na rachunek 

ROR/Podstawowy Rachunek Płatniczy 
nie pobiera się 

6 Przelewy:  

 

a) na rachunki prowadzone w Banku 

Spółdzielczym w Kadzidle do 31.01.2021r. 
bez prowizji 

b) na rachunki prowadzone w Banku 

Spółdzielczym w Kadzidle od 01.02.2021r.            

(z wyłączeniem przelewu środków na spłatę 

kredytu/odsetek udzielonego przez Bank,)  

1,00 zł od przelewu 

c) na rachunek bankowy prowadzony w innym 

banku niż BS Kadzidło w tym przelewy ZUS , 

KRUS, na rachunki organów podatkowych do 

28.02.2022r. 

3,50 zł od przelewu 

d) na rachunek bankowy prowadzony w innym 

banku niż BS Kadzidło w tym przelewy ZUS , 

KRUS, na rachunki organów podatkowych od 

01.03.2022r. 

4,00 zł od przelewu 

e) natychmiastowy w systemie BlueCash 5,00 zł od przelewu 

f) natychmiastowy w systemie Expres Elixir 5,00 zł od przelewu 

g) przez IB na rachunek bankowy prowadzony 

w innych bankach niż BS Kadzidło za 

wyjątkiem przelewów do ZUS, na rachunki 

organów podatkowych (Uwaga: dotyczy pkt f i  

pkt g - 2 pierwsze przelewy w miesiącu 

bezpłatnie) do 31.01.2021r.                            

1,00 zł od przelewu* 
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*Od 01.02.2021r. wszystkie przelewy przez IB 

za wyjątkiem przelewów do ZUS, na rachunki 

organów podatkowych, z uwzględnieniem 

klauzuli (Uwaga: dotyczy pkt f i  pkt g - 2 

pierwsze przelewy w miesiącu bezpłatnie) 

g) przez IB na rachunki ZUS i organów 

podatkowych 
1,50 zł od przelewu 

h) przez IB w systemie BlueCash 5,00 zł od przelewu 

i) przez IB w systemie Express Eliksir 5,00 zł od przelewu 

j)  w systemie SORBNET (przez IB) do 

31.01.2021r.   

5,00 zł od przelewu + prowizja Banku i prowizja                      

wg Taryfy BPS S.A. 

k)  w systemie SORBNET z rachunku 

bankowego ROR i przez IB od 01.02.2021r.   

20,00 zł od przelewu + prowizja Banku i prowizja                      

wg Taryfy BPS S.A. 

l) Przelewy z Podstawowego Rachunku 

Płatniczego 

0,00 zł, - pakiet 5 przelewów krajowych (z wyłączeniem 

polecenia przelewu  wewnętrznego/polecenia przelewu SEPA, 

polecenia przelewu w walucie obcej ) w miesiącu w tym 

zlecenia stałe, powyżej 5 sztuk w miesiącu opłaty zgodnie z 

obowiązującą Taryfą w tym zakresie   (Uwaga dla 

przelewów z Podstawowego Rachunku Płatniczego przez IB 

nie stosuje zwolnień z opłat, o których mowa w pkt 6 ppkt f). 

7 Realizacja polecenia zapłaty z rachunku  3,00 zł od każdej operacji 

8 
a) realizacja zlecenia stałego do 31.01.2021r. 1,00 zł za każdą operację 

b) realizacja zlecenia stałego od 01.02.2021r.  2,00 zł za każdą operację 

9 Sm@rt wypłata w bankomacie  bez opłat 

10 Likwidacja rachunku bez opłat 

 

 

B. 
RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ 

OSZCZĘDNOŚCIOWĄ( A`VISTA ) 

L.P. Wyszczególnienie czynności  Stawka prowizji i opłat 

1 Otwarcie rachunku bez opłat 

2 Wydanie książeczki oszczędnościowej  10,00 zł za książeczkę  

3 Prowadzenie rachunku  bez prowizji 

4 Wypłaty gotówki z rachunku 
nie pobiera się (Uwaga: z uwzględnieniem 

postanowień pkt 5) 

5 
Wypłaty gotówki z rachunku powyżej 

20.000,00 zł. 
0,2% od kwoty nie więcej jak 300,00 zł. 

6 Wpłaty gotówki na rachunek nie pobiera się  

7 
Opłata za wydanie duplikatu książeczki 

oszczędnościowej 
10,00 zł za książeczkę 

8 Likwidacja książeczki bez opłat 

 
Rozdział II Wkłady oszczędnościowe, lokaty terminowe 

 RACHUNEK WKŁADU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO POTWIERDZONEGO KSIĄŻĘCZKĄ 

/LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ 

L.P. Wyszczególnienie czynności   Stawka prowizji i opłat  

1 Otwarcie rachunku bez opłat 

2 Prowadzenie rachunku  bez prowizji 

3 

Wpłaty na rachunek:  

a) w kasie Banku Spółdzielczego w Kadzidle nie pobiera się 

b) przekazanie środków na wkład/lokatę oszczędnościową z 

rachunku bankowego  
nie pobiera się 

4 Wypłata gotówki z wkładu/lokaty oszczędnościowej:   
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a) w kasie Banku Spółdzielczego w Kadzidle  
nie pobiera się (Uwaga z 

uwzględnieniem ppkt b)  

b) w kasie Banku Spółdzielczego w Kadzidle powyżej 

20.000,00 zł. 

0,2% od kwoty nie więcej jak 

300,00 zł. 

c) na rachunek bankowy prowadzony w Banku 

Spółdzielczym w Kadzidle do 28.02.2022r. 
nie pobiera się  

d) na rachunek bankowy prowadzony w Banku 

Spółdzielczym w Kadzidle od 01.03.2022r. 
1,00 zł. za przelew 

e) na rachunek bankowy prowadzony w innym Banku niż BS 

Kadzidło 
5,00 zł za przelew 

5 
Opłata za wydanie duplikatu książeczki wkładu 

oszczędnościowego  
10,00 zł za książeczkę  

6 Likwidacja książeczki wkładu terminowego bez opłat 

 

 

Rozdział III Kredyty, gwarancje, poręczenia dla klientów indywidualnych 

KREDYTY, GWARANCJE I PORĘCZENIA 

L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka prowizji i opłat 

1 

Kredyty konsumenckie:  

a) opłata za wydanie i rozpatrzenie wniosku kredytowego 

dla umów zawartych do 31.05.2018r. 

1%  kwoty kredytu udzielonego min. 

100,00 zł.  

b) prowizja z tytułu udzielenia kredytu dla umów 

zawartych do 31.05.2018r.  
1% kwoty kredytu udzielonego 

c)  prowizja za przygotowanie i zawarcie umowy kredytu 

dla umów zawartych od 01.06.2018 rok do 14.06.2020r. 

do kwoty 10.000,00 zł włącznie 2%  

kwoty kredytu udzielonego min. 200,00 

zł. 

powyżej 10.000,00 zł. 2% kwoty 

kredytu udzielonego 

d) prowizja za przygotowanie i zawarcie umowy 

kredytowej dla umów zawartych od 15.06.2020r. 
3% kwoty kredytu minimum 250,00 zł. 

2 

Kredyt odnawialny w ROR (Uwaga usługa niedostępna 

w ramach Podstawowego Rachunku Płatniczego) 
  

a) opłata za wydanie i rozpatrzenie wniosku kredytowego 

dla kredytów udzielanych do 31.03.2020r.  
0,5% kwoty kredytu udzielonego   min. 

100,00 zł.  

b)opłata za wydanie i rozpatrzenie wniosku kredytowego 

dla kredytów udzielanych od 01.04.2020r. 
nie pobiera się  

c) prowizja z tytułu udzielenia kredytu do 14.06.2020r. 1,50% kwoty kredytu udzielonego 

d) prowizja z tytułu udzielenia kredytu od 15.06.2020r.  2,0% kwoty kredytu udzielonego 

3 

Kredyty mieszkaniowe    

a) opłata za wydanie i rozpatrzenie wniosku kredytowego  

dla umów zawartych do 31.05.2018r. 

1,0 %  kwoty kredytu udzielonego min. 

100,00 zł.  

b) prowizja z tytułu udzielenia kredytu dla umów 

zawartych do 31.05.2018r. 
1,0% kwoty kredytu udzielonego 

c)  prowizja za przygotowanie i zawarcie umowy kredytu 

dla umów zawartych od 01.06.2018 r. do 14.06.2020r. 

do kwoty 10.000,00 zł włącznie 2,0 %  

kwoty kredytu udzielonego min. 200,00 

zł. 

powyżej 10.000,00 zł. 2,00% kwoty 

kredytu udzielonego 

d) prowizja za przygotowanie i zawarcie umowy 

kredytowej dla umów zawartych od 15.06.2020r. 
3% kwoty kredytu minimum 250,00 zł. 

4 

Debet w ROR (Uwaga usługa nie dostępna w ramach 

Podstawowego Rachunku Płatniczego) 
  

a) przyznanie debetu  2% kwoty kredytu udzielonego min   

50,00 zł  
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b) podwyższenie kwoty debetu  2%  kwoty kredytu udzielonego min     

50,00 zł.  

 

L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka prowizji i opłat 

1 

Zmiana na wniosek klienta warunków umowy:   

a) prolongata terminu spłaty całości lub części zadłużenia 2% min 100,00 zł. kwoty 

prolongowanej  

b) zmiana zabezpieczenia kredytu  100,00 zł 

c) zmiana innych postanowień umowy kredytu  100,00 zł 

2 

Za wykonanie  na życzenie Klienta następujących czynności: 

1) za wydanie na wniosek Klienta informacji i pism o charakterze 

zaświadczeń dotyczących zadłużenia, 

2) za wydanie odpisu umowy o kredyt  

3) za wystawienie zezwolenia na wykreślenie  z księgi wieczystej 

wpisu hipoteki na rzecz Banku   

20,00 zł 

3 Wydanie promesy (opłata zaliczana jest na poczet prowizji od kredytu)  
2% kwoty promesy nie 

mniej niż 500,00 zł.  

4 
Opłata za wydruk aktualnego stanu księgi wieczystej z centralnej bazy 

danych  
20,00 zł. 

5 
Opłata za przygotowanie i wydanie na wniosek Klienta opinii 

bankowej   
20,00 zł 

6 Opłata za sporządzenie historii spłat kredytu 20,00 zł. 

7 
Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy nie 

wymienione w katalogu 

50,00 zł lub według 

kosztów rzeczywistych 

8 

Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty kredytu, pożyczki 

lub odsetek, innych kosztów wynikających z umowy kredytowej.(Za 

wezwanie do poręczyciela płaci kredytobiorca) 

wg kosztów rzeczywistych 

poniesionych przez Bank  

9 Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 10,00 zł.   

10 

Wpłaty na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w Banku 

Spółdzielczym w Kadzidle od wpłat kredytów realizowanych z 

rachunków kredytów i rachunków bieżących. 

nie pobiera się  

11 
Opłata za monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej i zabezpieczeń 

poprzez inspekcje u klienta  
50,00 zł. 

12 Za rozpatrzenie wniosku o restrukturyzację lub ugodę 100,00 zł 

13 Za zawarcie umowy restrukturyzacji, ugody  2% min 100,00 zł. 
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Rozdział IV Wydawanie i obsługa kart 

KARTY  VISA I MASTERCARD 

L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka prowizji i opłat  

Karta Visa Classic Debetowa 

1 

a) Wydanie karty (nie dotyczy kart wydawanych Podstawowego 

Rachunku Płatniczego) - dla kart wydawanych do 30.06.2020r. 
10,00 zł 

b) Wydanie karty do Podstawowego Rachunku Płatniczego  0,00 zł. 

2 
Wznowienie karty po upływie terminu ważności - dla kart 

wznawianych do 30.06.2020r. 
10,00 zł 

3 Wydanie duplikatu karty – do 30.06.2020r. 10,00 zł 

4 

Wydawanie kart z uwzględnieniem pkt 1b), wznowienie karty po 

upływie terminu ważności, wydanie duplikatu karty od 

01.07.2020r. 

15,00 zł. 

5 Opłata za używanie karty   

0,00 zł – w pierwszym 

miesiącu użytkowania 

2,00 zł miesięcznie do 

31.01.2021r. Począwszy od 

01.02.2021r. 3,00 zł. 

miesięcznie  

0,00 zł   - dotyczy karty 

wydanej do Podstawowego 

Rachunku Płatniczego 

6 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 

7 

Transakcje gotówkowe w tym opłata za usługę Cashback za 

wyjątkiem wypłat przez Terminal bankowy w bankomacie Banku  

0,50 gr. za transakcję do 

30.09.2017r. począwszy od 

01.10.2017r. 0,70 gr. za 

transakcję  - do 30.06.2020r.  

począwszy od 01.07.2020r. 

1,00 zł. za transakcję (Uwaga 

nie dotyczy transakcji 

kartami wydanymi do 

Podstawowego Rachunku 

Płatniczego) 

Transakcje gotówkowe w tym Cashback przy użyciu karty debetowej  

wydanej do Podstawowego Rachunku Płatniczego 

0,00 zł. - pakiet 5 wypłat na 

terenie Polski z innych 

bankomatów, (nie dotyczy 

wypłat poza granicami Polski). 

0,70 gr. – za transakcję powyżej 

pakietu , o którym mowa 

powyżej, w tym za każda 

transakcję gotówkową poza 

granicami Polski   

8 Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie bez opłat 

9 Powtórne generowanie i wysyłka PIN 10,00 zł 

10 Zmiana wysokości limitu transakcyjnego 10,00 zł 

11 Zastrzeżenie karty bez opłat 

12 Czasowa blokada karty na wniosek użytkownika 20,00 zł. 

13 Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 10,00 zł. 

14 
Odblokowanie karty po 3-krotnym błędnym podaniu kodu PIN na 

wniosek użytkownika karty  
10,00 zł 

15 Nieuzasadniona reklamacja 20,00 zł. 

16 Miesięczne zestawienie transakcji bez opłat 

17 Aplikacja Planet Mobile bez opłat 

18 BLIK (aktywacja. opłata za używanie, transakcje)  bez opłat  
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Karta Visa PayWave/MasterCard Paypass 

1 

a) Za wydanie nowej karty (nie dotyczy kart wydawanych 

Podstawowego Rachunku Płatniczego) 
10,00 zł 

b) Za wydanie nowej karty do Podstawowego Rachunku 

Płatniczego  
0,00 zł. 

2 Za wznowienie karty po upływie terminu ważności 10,00 zł 

3 Wydanie duplikatu karty 10,00 zł 

4 

Wydawanie kart z uwzględnieniem pkt 1b), wznowienie karty po 

upływie terminu ważności, wydanie duplikatu karty od 

01.07.2020r. 

15,00 zł. 

5 Opłata za używanie karty 

0,00 zł – w pierwszym 

miesiącu użytkowania 

3,00 zł miesięcznie  

0,00 zł - dotyczy karty 

wydanej do Podstawowego 

Rachunku Płatniczego 

6 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 

7 

Transakcje gotówkowe w tym opłata za usługę Cashback za 

wyjątkiem wypłat przez Terminal bankowy w bankomacie Banku  

0,50 gr. za transakcję do 

30.09.2017r. począwszy od 

01.10.2017r. 0,70 gr. za 

transakcję  - do 30.06.2020r.  

począwszy od 01.07.2020r. 

1,00 zł. za transakcję (Uwaga 

nie dotyczy transakcji 

kartami wydanymi do 

Podstawowego Rachunku 

Płatniczego) 

Transakcje gotówkowe przy użyciu karty debetowej  wydanej do 

Podstawowego Rachunku Płatniczego 

0,00 zł. - pakiet 5 wypłat na 

terenie Polski z innych 

bankomatów, (nie dotyczy 

wypłat poza granicami 

Polski). 

0,70 gr. – za transakcję 

powyżej pakietu , o którym 

mowa powyżej, w tym za 

każdą transakcję gotówkową 

poza granicami Polski   

8 Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie bez opłat 

9 Powtórne generowanie i wysyłka PIN 10,00 zł 

10 Zmiana wysokości limitu transakcyjnego   10,00 zł 

11 Zastrzeżenie karty bez opłat 

12 Czasowa blokada karty na wniosek użytkownika 20,00 zł. 

13 Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 10,00 zł. 

14 
Odblokowanie karty po 3-krotnym błędnym podaniu kodu PIN na 

wniosek użytkownika karty  
10,00 zł 

15 Nieuzasadniona reklamacja 20,00 zł. 

16 Miesięczne zestawienie transakcji bez opłat 

17 Aplikacja Planet Mobile bez opłat 

18 BLIK (aktywacja. opłata za używanie, transakcje) bez opłat 
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Rozdział V System bankowości elektronicznej 

L.p. Wyszczególnienie czynności 
Stawka prowizji i 

opłat 

 INTERNET BANKING (IB)  

1 Aktywacja usługi Internet Banking bez opłat 

2 Zawieszenie lub rezygnacja z usługi bez opłat    

3 Zmiana parametrów Internet Bankingu 10,00 zł.    

4 Autoryzacja płatności za pomocą kodu SMS bez opłat 

5 Autoryzacja płatności Aplikacja mobilną bez opłat 
 SMS BANKING  

1 Aktywacja usługi Sms Banking bez opłat 

2 Za przekazanie komunikatu sms o saldzie na rachunku 0,50 zł za sms 

3 Zawieszenie lub rezygnacja z usługi  bez opłat 

4 Zmiana parametrów Sms Bankingu 10,00 zł 

 Aplikacja mobilna NASZ BANK  

1 Aktywacja usługi, zawieszenie, rezygnacja, zmiana parametrów  Bez opłat 

 SMART KARTA w ramach Aplikacji NASZ BANK Bez opłat 

 

Rozdział VI Inne czynności na rzecz klientów indywidualnych 

L.P. Wyszczególnienie czynności  Stawka prowizji i opłat  

1 
Wydanie blankietów czekowych posiadaczom rachunków 

bankowych 
1,00 zł za czek  

2 
Potwierdzenie każdego czeku rozrachunkowego lub 

gotówkowego  
10,00 zł za czek  

3 
Realizacja potwierdzonego czeku rozrachunkowego lub 

gotówkowego  
10,00 zł za czek 

4 
Przyjęcie zgłoszenia utraty czeków rozrachunkowych lub 

gotówkowych 
20,00 zł  

5 
Odwołanie zastrzeżenia utraty czeków rozrachunkowych lub 

gotówkowych 
20,00 zł 

6 

Sporządzenie wyciągu:   

a) pierwsze generowanie w miesiącu  bez opłat 

b) kolejne generowanie w miesiącu (chyba że postanowienia 

umowy stanowią inaczej) 
5,00 zł 

7 

Udostępnienie wyciągu:   

a) w formie papierowej odbieranego w Banku bez opłat 

b) wysyłka w formie papierowej listem zwykłym w kraju na 

wskazany adres  raz w miesiącu 
bez opłat 

c) wysyłka w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail   

raz w miesiącu 
bez opłat 

b) wysyłka w formie papierowej listem zwykłym w kraju na 

wskazany adres częściej niż raz w miesiącu 

wg. rzeczywistych poniesionych 

kosztów 

c) wysyłka w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail  

częściej niż raz w miesiącu 
5,00 zł za wyciąg 

8 

Sporządzenie odpisu:   

a) wyciągu z rachunku bankowego  5,00 zł za wyciąg 

b) odpisu dowodu księgowego 5,00 zł za jeden dowód księgowy 

c) kopii umów 10,00 zł  
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9 Sporządzenie historii operacji na rachunku  10,00 zł 

10 Zmiana karty wzorów podpisów 5,00 zł 

11 

Wydanie na wniosek klienta:   

a) zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku  

(salda, obrotów itp.) 
20,00 zł 

b) opinii bankowej o współpracy z klientem 20,00 zł 

c) dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z 

tytułu zabezpieczenia kredytu lub gwarancji w innym banku  
50,00 zł 

d) Cesja praw z wkładu terminowego lub lokaty terminowej  50,00 zł 

12 

Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacz rachunku w sprawie 

przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci  
20,00 zł. 

13 

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego 

moc takiego tytułu   
 zgodnie z A pkt 5 ppkt b) 

14 
Dokonanie zastrzeżenie wypłat gotówkowych z rachunku 

bankowego  
15,00 zł 
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I I .  R O L N I C Y  

Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE 

L.P. Wyszczególnienie usługi Stawka prowizji i opłat 

1 

Otwarcie rachunku (bieżącego, pomocniczego, 

dodatkowego dla wyodrębnionych środków na 

określony cel) 

bez opłat 

2 

a) Prowadzenie rachunku  (bieżącego, 

pomocniczego, dodatkowego dla wyodrębnionych 

środków na określony cel) bez dostępu do Internet 

Bankingu do 31.01.2021r.   

6,00 zł miesięcznie  (Uwaga: prowizji nie 

pobiera się za  

miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie rachunku 

bankowego) 

b) Prowadzenie rachunku  (bieżącego, 

pomocniczego, dodatkowego dla wyodrębnionych 

środków na określony cel) bez dostępu do Internet 

Bankingu od 01.02.2021r. 

7,00 zł miesięcznie  (Uwaga: prowizji nie 

pobiera się za  

miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie rachunku 

bankowego) 

3 

a) Prowadzenie rachunku  (bieżącego, 

pomocniczego, dodatkowego dla wyodrębnionych 

środków na określony cel) z dostępem do Internet 

Bankingu (IB) do 31.01.2021r. 

10,00 zł miesięcznie (Uwaga: prowizji za 

udostępnienie rachunku w IB nie pobiera się w 

pierwszym miesiącu, w którym nastąpiło 

uruchomienie usługi) 

b) Prowadzenie rachunku  (bieżącego, 

pomocniczego, dodatkowego dla wyodrębnionych 

środków na określony cel) z dostępem do Internet 

Bankingu (IB) od 01.02.2021r. 

11,00 zł miesięcznie (Uwaga: prowizji za 

udostępnienie rachunku w IB nie pobiera się w 

pierwszym miesiącu, w którym nastąpiło 

uruchomienie usługi) 

4 Wypłaty gotówki z rachunku  
bez prowizji (Uwaga z uwzględnieniem 

postanowień pkt 5) 

5 
Wypłaty gotówki z rachunku powyżej 50.000,00 

zł. 
0,2% od kwoty nie więcej jak 300,00 zł. 

6 Wpłaty gotówki na rachunek bez prowizji 

 

Przelewy:   

a) na rachunki prowadzone w Banku 

Spółdzielczym w Kadzidle do 31.01.2021r.  
bez prowizji  

b) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w 

Kadzidle od 01.02.2021r. (z wyłączeniem przelewu 

środków na spłatę kredytu/odsetek udzielonego przez 

Bank, przelewu środków na rachunek lokaty 

terminowej) 

1,00 zł. od przelewu  

c) na rachunek bankowy prowadzony w innym 

banku niż BS Kadzidło, w tym przelewy ZUS , 

KRUS, na rachunki organów podatkowych do 

28.02.2022r. 

3,50 zł od przelewu 

d) na rachunek bankowy prowadzony w innym 

banku niż BS Kadzidło, w tym przelewy ZUS , 

KRUS, na rachunki organów podatkowych od 

01.03.2022r. 

4,00 zł od przelewu 

e) natychmiastowy w systemie BlueCash 5,00 zł od przelewu 

5,00 zł od przelewu f) natychmiastowy w systemie Express Elixir 

g) przez IB na rachunek bankowy prowadzony w 

innym banku niż BS Kadzidło z  wyjątkiem 

przelewów do ZUS, na rachunki  organów 

podatkowych (dotyczy pkt d i  pkt e -2 pierwsze 

przelewy w miesiącu bezpłatnie)  
*Od 01.02.2021r. wszystkie przelewy przez IB za 

wyjątkiem przelewów do ZUS, na rachunki organów 

podatkowych, z uwzględnieniem klauzuli (Uwaga: 

1,00 zł od przelewu* 
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dotyczy pkt f i  pkt g - 2 pierwsze przelewy w miesiącu 

bezpłatnie) 

g) przez IB na rachunki ZUS  i organów 

podatkowych 
1,50 zł od przelewu 

h) przez IB w systemie BlueCash 5,00 zł od przelewu 

i) przez IB w systemie Ekspress Eliksir 5,00 zł od przelewu 

j)  w systemie SORBNET (przez IB) do 

31.01.2021r.  

5,00 zł od przelewu + prowizja Banku i 

prowizja wg Taryfy BPS S.A. 

k)  w systemie SORBNET z rachunku bankowego 

w tym  przez IB od 01.02.2021r.  

20,00 zł od przelewu + prowizja Banku i 

prowizja wg Taryfy BPS S.A. 

7 Realizacja polecenia zapłaty z rachunku  3,00 zł od każdej operacji 

8 
a) realizacja zlecenia stałego do 31.01.2021r. 1,00 zł za każdą operację  

b) realizacja zlecenia stałego od 01.02.2021r.  2,00 zł. za każdą operację 

9 Sm@rt wypłata w bankomacie bez opłat 

10 Likwidacja rachunku bez opłat 

 

 

Rozdział II Wkłady oszczędnościowe, lokaty terminowe 

 RACHUNEK WKŁADU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO POTWIERDZONEGO KSIĄŻĘCZKĄ 

/LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ 

L.P. Wyszczególnienie czynności   Stawka prowizji i opłat  

1 Otwarcie rachunku bez opłat 

2 Prowadzenie rachunku  bez prowizji 

3 

Wpłaty na rachunek:  

a) w kasie Banku Spółdzielczego w Kadzidle nie pobiera się 

b) przekazanie środków na wkład/lokatę oszczędnościową z 

rachunku bankowego  
nie pobiera się 

4 

Wypłata gotówki z wkładu/lokaty oszczędnościowej:   

a) w kasie Banku Spółdzielczego w Kadzidle  
nie pobiera się (Uwaga z 

uwzględnieniem ppkt b)  

b) w kasie Banku Spółdzielczego w Kadzidle powyżej 

20.000,00 zł. 

0,2% od kwoty nie więcej jak 

300,00 zł. 

c) na rachunek bankowy prowadzony w Banku 

Spółdzielczym w Kadzidle do 28.02.2022r. 
nie pobiera się  

d) na rachunek bankowy prowadzony w Banku 

Spółdzielczym w Kadzidle od 01.03.2022r. 
1,00 zł. za przelew 

e) na rachunek bankowy prowadzony w innym Banku niż BS 

Kadzidło 
5,00 zł za przelew 

5 
Opłata za wydanie duplikatu książeczki wkładu 

oszczędnościowego  
10,00 zł za książeczkę  

6 Likwidacja książeczki wkładu terminowego bez opłat 

 

Rozdział III Kredyty, gwarancje, poręczenia dla rolników 
KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA 

L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka prowizji  i opłat 

1 

Kredyty  preferencyjne:  

a) opłata za wydanie i rozpatrzenie wniosku kredytowego dla 

umów zawartych do 31.05.2018r. 
do 1,0 %  min. 100,00 zł. 

b) prowizja z tytułu udzielenia kredytu dla umów zawartych 

do 31.05.2018r. 
do 1,0 % 

c)  dla kredytów udzielonych od 01.06.2018r.  do kwoty 10.000,00 zł włącznie 
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2,0 %  kwoty kredytu udzielonego 

min. 200,00 zł. 

powyżej 10.000,00 zł. 2,00% 

kwoty kredytu udzielonego 

2 

Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym:  

a) opłata za wydanie i rozpatrzenie wniosku kredytowego dla 

kredytów udzielanych do 31.03.2020r. 
0,5%  min. 100,00 zł. 

b) opłata za wydanie i rozpatrzenie wniosku kredytowego dla 

kredytów udzielanych od 01.04.2020r. 
nie pobiera się  

c) prowizja z tytułu udzielenia kredytu dla umów kredytowych 

zawartych do dnia 14.06.2020r. 
1,50% 

d) prowizja z tytułu udzielenia kredytu dla umów kredytowych 

zawartych od dnia 15.06.2020r. 
2,0% kwoty kredyty 

3 

Kredyty:   ”Biznes Rozwój”, PROW  na lata  ……………  

a) opłata za wydanie i rozpatrzenie wniosku kredytowego dla 

umów zawartych do 31.05.2018r. 
do 1,0 %  min. 100,00 zł. 

b) prowizja z tytułu udzielenia kredytu  dla umów zawartych 

do 31.05.2018r. 
do 1,0 % 

c)  dla kredytów udzielonych od 01.06.2018r. do 14.06.2020r. 

do kwoty 10.000,00 zł włącznie 

2,0 %  kwoty kredytu udzielonego 

min. 200,00 zł. 

powyżej 10.000,00 zł. 2,00% 

kwoty kredytu udzielonego 

d) dla kredytów udzielanych od 15.06.2020r. 
3% kwoty udzielonego kredytu 

min. 250,00 zł.  

4 

Kredyty inwestycyjne pozostałe  

a) opłata za wydanie i rozpatrzenie wniosku kredytowego dla 

umów zawartych do 31.05.2018r. 
1,0 %  min. 100,00 zł. 

b) prowizja z tytułu udzielenia kredytu dla umów zawartych 

do 31.05.2018r. 
1,0 % 

c)  dla kredytów udzielonych od 01.06.2018r. do 14.06.2020r. 

do kwoty 10.000,00 zł włącznie 

2,0 %  kwoty kredytu udzielonego 

min. 200,00 zł. 

powyżej 10.000,00 zł. 2,00% 

kwoty kredytu udzielonego 

d) dla kredytów udzielanych od 15.06.2020r. 
3% kwoty udzielonego kredytu 

min. 250,00 zł.  

5 

Kredyty obrotowe  

a) opłata za wydanie i rozpatrzenie wniosku kredytowego dla 

umów zawartych do 31.05.2018r. 
1,0 %  min. 100,00 zł. 

b) prowizja z tytułu udzielenia kredytu dla umów zawartych 

do 31.05.2018r. 
1,0 % 

c)  dla kredytów udzielonych od 01.06.2018 r. do 14.06.2020r. 

do kwoty 10.000,00 zł włącznie 

2,0 %  kwoty kredytu udzielonego 

min. 200,00 zł. 

powyżej 10.000,00 zł. 2,00% 

kwoty kredytu udzielonego 

d) dla kredytów udzielanych od 15.06.2020r. 
3% kwoty udzielonego kredytu 

min. 250,00 zł.  

6 

Kredyty obrotowe „suszowe” wydawane po klęsce suszy w 

2015 roku  
 

a) opłata za wydanie i rozpatrzenie wniosku kredytowego 1,0 %  min. 100,00 zł. 

b) prowizja z tytułu udzielenia kredytu  0,00 zł.  

7 
Kredyty inwestycyjne „MLEKAR”   

a) opłata za wydanie i rozpatrzenie wniosku kredytowego 1,0 %  min. 100,00 zł. 
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b) prowizja z tytułu udzielenia kredytu  0,00 zł.  

8 

Kredyty obrotowe „suszowe” wydawane po klęsce suszy w 

2018 roku  
 

a) opłata za wydanie i rozpatrzenie wniosku kredytowego 1,0 %  min. 100,00 zł. 

b) prowizja z tytułu udzielenia kredytu  1%   

 

L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka prowizji i opłat 

1 

Zmiana na wniosek klienta warunków umowy:   

a) prolongata terminu spłaty całości lub części zadłużenia 2% min 100,00 zł. kwoty 

prolongowanej 

b) zmiana zabezpieczenia kredytu  100,00 zł 

c) zmiana innych postanowień umowy kredytu  100,00 zł 

2 

Za wykonanie na życzenie Klienta następujących czynności: 

1) za wydanie na wniosek Klienta informacji i pism o 

charakterze zaświadczeń dotyczących zadłużenia, 

2) za wydanie odpisu umowy o kredyt, 

3) za wystawienie zezwolenia na wykreślenie z księgo 

wieczystej wpisu hipoteki na rzecz Banku 

20,00 zł 

3 
Wydanie promesy (opłata zaliczana jest na poczet prowizji od 

kredytu)  

2% kwoty promesy nie mniej 

niż 500,00 zł. 

4 
Opłata za wydruk aktualnego stanu księgi wieczystej z centralnej 

bazy danych 
20,00 zł. 

5 
Opłata za przygotowanie i wydanie na wniosek Klienta opinii 

bankowej  
20,00 zł 

6 Opłata za sporządzenie historii spłat kredytu  20,00 zł. 

7 
Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 

nie wymienione w katalogu  

50,00 zł lub według 

rzeczywistych kosztów 

8 

Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty kredytu, 

pożyczki lub odsetek, innych kosztów wynikających z umowy 

kredytowej.(Za wezwanie do poręczyciela płaci kredytobiorca) 

wg kosztów rzeczywistych 

poniesionych przez Bank 

9 Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy  10,00 zł 

10 

Opłata za naliczanie dopłat od kredytów preferencyjnych:  

a) rozliczanych miesięcznie 3,00 zł. od operacji 

b) rozliczanych kwartalnie 5,00 zł. od operacji 

11 
Prowizja od udzielonego kredytu w ramach konsorcjum 

bankowego 

2% od kwoty udzielonego 

kredytu 

12 
Prowizja od udzielonej gwarancji bankowej, za każdy  rok 

gwarancji 

2% od udzielonej 

gwarancji max 5.000,00 zł. 
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13 Rękojmia gwarancji – za każdy rok 1,5% max 500,00 zł. 

14 

Wpłaty na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w Banku 

Spółdzielczym w Kadzidle od wpłat kredytów realizowanych z 

rachunków kredytów i rachunków bieżących. 

nie pobiera się  

15 
Opłata za monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej i 

zabezpieczeń poprzez inspekcje u klienta  
50,00 zł 

16 Za rozpatrzenie wniosku o restrukturyzacje lub ugodę 100,00 zł 

17 Za zawarcie umowy restrukturyzacji , ugody 2% min 100,00 zł 

 

Rozdział IV Wydawanie i obsługa kart 

KARTY  VISA I MASTERCARD 

L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka prowizji i opłat  

Karta Visa Classic Debetowa 

1 

a) Wydanie karty (nie dotyczy kart wydawanych Podstawowego 

Rachunku Płatniczego) - dla kart wydawanych do 30.06.2020r. 
10,00 zł 

b) Wydanie karty do Podstawowego Rachunku Płatniczego  0,00 zł. 

2 
Wznowienie karty po upływie terminu ważności - dla kart 

wznawianych do 30.06.2020r. 
10,00 zł 

3 Wydanie duplikatu karty – do 30.06.2020r. 10,00 zł 

4 

Wydawanie kart z uwzględnieniem pkt 1b), wznowienie karty po 

upływie terminu ważności, wydanie duplikatu karty od 

01.07.2020r. 

15,00 zł. 

5 Opłata za używanie karty   

0,00 zł – w pierwszym 

miesiącu użytkowania 

2,00 zł miesięcznie do 

31.01.2021r. Począwszy od 

01.02.2021r. 3,00 zł. 

miesięcznie 

0,00 zł   - dotyczy karty 

wydanej do Podstawowego 

Rachunku Płatniczego 

6 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 

7 

Transakcje gotówkowe w tym opłata za usługę Cashback za 

wyjątkiem wypłat przez Terminal bankowy w bankomacie Banku  

0,50 gr. za transakcję do 

30.09.2017r. począwszy od 

01.10.2017r. 0,70 gr. za 

transakcję  - do 30.06.2020r.  

począwszy od 01.07.2020r. 

1,00 zł. za transakcję (Uwaga 

nie dotyczy transakcji 

kartami wydanymi do 

Podstawowego Rachunku 

Płatniczego) 

Transakcje gotówkowe w tym Cashback przy użyciu karty debetowej  

wydanej do Podstawowego Rachunku Płatniczego 

0,00 zł. - pakiet 5 wypłat na 

terenie Polski z innych 

bankomatów, (nie dotyczy 

wypłat poza granicami Polski). 

0,70 gr. – za transakcję powyżej 

pakietu , o którym mowa 

powyżej, w tym za każda 

transakcję gotówkową poza 

granicami Polski   
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8 Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie bez opłat 

9 Powtórne generowanie i wysyłka PIN 10,00 zł 

10 Zmiana wysokości limitu transakcyjnego 10,00 zł 

11 Zastrzeżenie karty bez opłat 

12 Czasowa blokada karty na wniosek użytkownika 20,00 zł. 

13 Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 10,00 zł. 

14 
Odblokowanie karty po 3-krotnym błędnym podaniu kodu PIN na 

wniosek użytkownika karty  
10,00 zł 

15 Nieuzasadniona reklamacja 20,00 zł. 

16 Miesięczne zestawienie transakcji bez opłat 

17 Aplikacja Planet Mobile bez opłat 

18 BLIK (aktywacja. opłata za używanie, transakcje) bez opłat 

Karta Visa PayWawe/MasterCard Paypass 

1 

a) Za wydanie nowej karty (nie dotyczy kart wydawanych 

Podstawowego Rachunku Płatniczego) 
10,00 zł 

b) Za wydanie nowej karty do Podstawowego Rachunku 

Płatniczego  
0,00 zł. 

2 Za wznowienie karty po upływie terminu ważności 10,00 zł 

3 Wydanie duplikatu karty 10,00 zł 

4 

Wydawanie kart z uwzględnieniem pkt 1b), wznowienie karty po 

upływie terminu ważności, wydanie duplikatu karty od 

01.07.2020r. 

15,00 zł. 

5 Opłata za używanie karty 

0,00 zł – w pierwszym 

miesiącu użytkowania 

3,00 zł miesięcznie  

0,00 zł - dotyczy karty 

wydanej do Podstawowego 

Rachunku Płatniczego 

6 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 

7 

Transakcje gotówkowe w tym opłata za usługę Cashback za 

wyjątkiem wypłat przez Terminal bankowy w bankomacie Banku  

0,50 gr. za transakcję do 

30.09.2017r. począwszy od 

01.10.2017r. 0,70 gr. za 

transakcję  - do 30.06.2020r.  

począwszy od 01.07.2020r. 

1,00 zł. za transakcję (Uwaga 

nie dotyczy transakcji 

kartami wydanymi do 

Podstawowego Rachunku 

Płatniczego) 

Transakcje gotówkowe przy użyciu karty debetowej  wydanej do 

Podstawowego Rachunku Płatniczego 

0,00 zł. - pakiet 5 wypłat na 

terenie Polski z innych 

bankomatów, (nie dotyczy 

wypłat poza granicami 

Polski). 

0,70 gr. – za transakcję 

powyżej pakietu , o którym 

mowa powyżej, w tym za 

każdą transakcję gotówkową 

poza granicami Polski   

8 Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie bez opłat 

9 Powtórne generowanie i wysyłka PIN 10,00 zł 

10 Zmiana wysokości limitu transakcyjnego   10,00 zł 

11 Zastrzeżenie karty bez opłat 

12 Czasowa blokada karty na wniosek użytkownika 20,00 zł. 

13 Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 10,00 zł. 

14 Odblokowanie karty po 3-krotnym błędnym podaniu kodu PIN na 10,00 zł 
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wniosek użytkownika karty  

15 Nieuzasadniona reklamacja 20,00 zł. 

16 Miesięczne zestawienie transakcji bez opłat 

17 Aplikacja Planet Mobile bez opłat 

18 BLIK (aktywacja. opłata za używanie, transakcje) bez opłat 

 

Rozdział V System bankowości elektroniczne 

L.p. Wyszczególnienie czynności 
Stawka prowizji i 

opłat 

 INTERNET BANKING (IB)  

1 Aktywacja usługi Internet Banking bez opłat 

2 Zawieszenie lub rezygnacja z usługi bez opłat    

3 Zmiana parametrów Internet Bankingu 10,00 zł.    

4 Autoryzacja płatności za pomocą kodu SMS bez opłat 

5 Autoryzacja płatności Aplikacja mobilną bez opłat 
 SMS BANKING  

1 Aktywacja usługi Sms Banking bez opłat 

2 Za przekazanie komunikatu sms o saldzie na rachunku 0,50 zł za sms 

3 Zawieszenie lub rezygnacja z usługi  bez opłat 

4 Zmiana parametrów Sms Bankingu 10,00 zł 

 Aplikacja mobilna NASZ BANK  

1 Aktywacja usługi, zawieszenie, rezygnacja, zmiana parametrów  Bez opłat 

 SMART KARTA w ramach Aplikacji NASZ BANK Bez opłat 

 

 

Rozdział VI Inne czynności na rzecz rolników 

L.P. Wyszczególnienie czynności  Stawka prowizji i opłat  

1 
Wydanie blankietów czekowych posiadaczom rachunków 

bankowych 
1,00 zł za czek  

2 
Potwierdzenie każdego czeku rozrachunkowego lub 

gotówkowego  
10,00 zł za czek  

3 
Realizacja potwierdzonego czeku rozrachunkowego lub 

gotówkowego  
10,00 zł za czek 

4 
Przyjęcie zgłoszenia utraty czeków rozrachunkowych lub 

gotówkowych 
20,00 zł  

5 
Odwołanie zastrzeżenia utraty czeków rozrachunkowych lub 

gotówkowych 
20,00 zł 

6 

Sporządzenie wyciągu:   

a) pierwsze generowanie w miesiącu  bez opłat 

b) kolejne generowanie w miesiącu (chyba że postanowienia 

umowy stanowią inaczej) 
5,00 zł 

7 

Udostępnienie wyciągu:   

a) w formie papierowej odbieranego w placówce Banku bez opłat 

b) wysyłka w formie papierowej listem zwykłym w kraju na 

wskazany adres  raz w miesiącu 
bez opłat 

c) wysyłka w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail   

raz w miesiącu 
bez opłat 

b) wysyłka w formie papierowej listem zwykłym w kraju na 

wskazany adres częściej niż raz w miesiącu 

wg. rzeczywistych poniesionych 

kosztów 
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c) wysyłka w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail  

częściej niż raz w miesiącu 
5,00 zł za wyciąg 

8 

Sporządzenie odpisu:   

a) wyciągu z rachunku bankowego  5,00 zł za wyciąg 

b) odpisu dowodu księgowego 5,00 zł za jeden dowód księgowy 

c) kopii umów 10,00 zł  

9 Sporządzenie historii operacji na rachunku  10,00 zł 

10 Zmiana karty wzorów podpisów 5,00 zł 

11 

Wydanie na wniosek klienta:   

a) zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku  

(salda, obrotów itp.) 
20,00 zł 

b) opinii bankowej o współpracy z klientem 20,00 zł 

c) dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z 

tytułu zabezpieczenia kredytu lub gwarancji w innym banku  
50,00 zł 

d) Cesja praw z wkładu terminowego lub lokaty terminowej  50,00 zł 

12 

Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacz rachunku w sprawie 

przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci  
20,00 zł. 

13 

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego  

moc takiego tytułu   
 zgodnie z Rozdz. I pkt 6 ppkt b) 

14 
Dokonanie zastrzeżenie wypłat gotówkowych z rachunku 

bankowego  
15,00 zł 
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I I I .  P O D M I O T Y  G O S P O D A R C Z E  

Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE 

L.P. Wyszczególnienie usługi Stawka prowizji i opłat 

1 

Otwarcie rachunku (bieżącego, pomocniczego, 

dodatkowego dla wyodrębnionych środków na 

określony cel) 

bez opłat 

2 

a) prowadzenie rachunku  (bieżącego, pomocniczego, 

dodatkowego dla wyodrębnionych środków na 

określony cel) bez dostępu do Internet Bankingu (IB) 

do 31.01.2021r. 

10,00 zł miesięcznie (Uwaga: prowizji nie 

pobiera się za  

miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie 

rachunku bankowego) 

b) prowadzenie rachunku  (bieżącego, pomocniczego, 

dodatkowego dla wyodrębnionych środków na 

określony cel) bez dostępu do Internet Bankingu (IB) 

od 01.02.2021r. 

11,00 zł miesięcznie (Uwaga: prowizji nie 

pobiera się za  

miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie 

rachunku bankowego) 

3 

a) prowadzenie rachunku  (bieżącego, pomocniczego, 

dodatkowego dla wyodrębnionych środków na 

określony cel) z dostępem do Internet Bankingu (IB) 

do 31.01.2021r. 

15,00 zł miesięcznie (Uwaga: prowizji za 

udostępnienie rachunku w IB nie pobiera się 

w pierwszym miesiącu, w którym nastąpiło 

uruchomienie usługi) 

b) prowadzenie rachunku  (bieżącego, pomocniczego, 

dodatkowego dla wyodrębnionych środków na 

określony cel) z dostępem do Internet Bankingu (IB) 

od 02.01.2021r. 

16,00 zł miesięcznie (Uwaga: prowizji za 

udostępnienie rachunku w IB nie pobiera się 

w pierwszym miesiącu, w którym nastąpiło 

uruchomienie usługi) 

4 

Prowadzenie rachunku  (bieżącego, pomocniczego, 

dodatkowego dla wyodrębnionych środków na 

określony cel) z dostępem do Internet Bankingu dla 

Firm (IBF) 

30,00 zł./miesięcznie (od 01.10.2019r.) 

5 Wypłaty gotówki z rachunku  0,3% min.3,50 zł./ lub w/g umowy 

6 

Wpłaty gotówki na rachunek 0,3% min.3,50 zł./ lub w/g umowy 

Przelewy:   

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym 

w Kadzidle do 31.01.2021r. 
bez prowizji  

b) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym 

w Kadzidle od 01.02.2021r. (z wyłączeniem przelewu 

środków na spłatę kredytu/odsetek udzielonego przez 

Bank, przelewu środków na rachunek lokaty terminowej) 

1,00 zł. od przelewu 

c) na rachunek bankowy prowadzony w innym banku 

niż BS Kadzidło w tym przelewy ZUS, KRUS, na 

rachunki organów podatkowych 

3,50 zł od przelewu/ lub w/g umowy 

d) natychmiastowy w systemie BlueCash 5,00 zł od przelewu/ lub w/g umowy 

e) natychmiastowy w systemie Express Eliksir 5,00 zł od przelewu/ lub w/g umowy 

f) przez IB/IBF na rachunek bankowy prowadzony w 

innym banku niż BS Kadzidło za wyjątkiem 

przelewów do ZUS, na rachunki organów 

podatkowych (dotyczy pkt d i  pkt e -2 pierwsze 

przelewy w miesiącu bezpłatnie)  

* Od 01.02.2021r. wszystkie przelewy przez IB za 

wyjątkiem przelewów do ZUS, na rachunki organów 

podatkowych, z uwzględnieniem klauzuli (Uwaga: dotyczy 

pkt e i  pkt f - 2 pierwsze przelewy w miesiącu bezpłatnie) 

1,00 zł od przelewu/ lub w/g umowy* 

g) przez IB/IBF na rachunki ZUS i organów 

podatkowych 
1,50 zł od przelewu /lub w/g umowy 

h) przez IB/IBF w systemie BlueCash 5,00 zł od przelewu 
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i) przez IB/IBF w systemie Express Eliksir 5,00 zł od przelewu 

7 

 a) w systemie SORBNET (przez IB/IBF) do 

31.01.2021r.  

5,00 zł od przelewu + prowizja Banku i 

prowizja wg Taryfy BPS S.A. 

 b) w systemie SORBNET , za rachunku bankowego 

lub przez IB/IBF od 01.02.2021r.  

20,00 zł od przelewu + prowizja Banku i 

prowizja wg Taryfy BPS S.A. 

8 Realizacja polecenia zapłaty z rachunku  3,00 zł od każdej operacji 

9 
a) realizacja zlecenia stałego do 31.01.2021r.  1,00 zł za każdą operację  

b) realizacja zlecenia stałego od 01.02.2021r.  2,00 zł za każdą operację  

10 

Sm@rt wypłata w bankomacie (dostępna wyłącznie 

dla podmiotów gospodarczych prowadzących 

jednoosobową działalność gospodarczą) 

bez opłat 

11 Likwidacja rachunku bez opłat 

 

Rozdział II Lokaty terminowe 

 LOKATY TERMINOWE 

L.P. Wyszczególnienie czynności   Stawka prowizji i opłat  

1 Otwarcie lokaty bez opłat 

2 Prowadzenie rachunku lokaty terminowej bez prowizji 

3 

Wpłaty na rachunek lokaty terminowej:  

a) w kasie Banku Spółdzielczego w Kadzidle nie pobiera się 

b) przekazanie środków na wkład/lokatę oszczędnościową z 

rachunku bankowego  
nie pobiera się 

4 

Wypłata gotówki z rachunku lokaty terminowej:   

a) w kasie Banku Spółdzielczego w Kadzidle  
nie pobiera się (Uwaga z 

uwzględnieniem ppkt b)  

b) w kasie Banku Spółdzielczego w Kadzidle powyżej 

20.000,00 zł. 

0,2% od kwoty nie więcej jak 

300,00 zł. 

c) na rachunek bankowy prowadzony w Banku 

Spółdzielczym w Kadzidle do 28.02.2022r. 
nie pobiera się  

d) na rachunek bankowy prowadzony w Banku 

Spółdzielczym w Kadzidle od 01.03.2022r. 
1,00 zł. za przelew 

e) na rachunek bankowy prowadzony w innym Banku niż BS 

Kadzidło 
5,00 zł za przelew 

5 Likwidacja rachunku lokaty terminowej bez opłat 

 

Rozdział III Kredyty, gwarancje, poręczenia dla podmiotów gospodarczych 

L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka prowizji i opłat 

1 

Kredyty  preferencyjne:  

a) opłata za wydanie i rozpatrzenie wniosku kredytowego dla umów 

zawartych do 31.05.2018r. 
do 1,0 %  min. 100,00 zł. 

b) prowizja z tytułu udzielenia kredytu dla umów zawartych do 

31.05.2018r. 
do 1,0 % 

c)  dla kredytów udzielonych od 01.06.2018rok: 

do kwoty 10.000,00 zł 

włącznie 2,0 %  kwoty 

kredytu udzielonego min. 

200,00 zł. 

powyżej 10.000,00 zł. 2,00% 

kwoty kredytu udzielonego 

2 Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym:  
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a) opłata za wydanie i rozpatrzenie wniosku kredytowego dla 

kredytów udzielanych do 31.03.2020r. 
0,5%  min. 100,00 zł. 

b)opłata za wydanie i rozpatrzenie wniosku kredytowego dla 

kredytów udzielanych od 01.04.2020r. 
nie pobiera się  

c) prowizja z tytułu udzielenia kredytu do 14.06.2020r. 1,50% 

d) prowizja z tytułu udzielenia kredytu od 15.06.2020r. 2,00% 

3 

Kredyty: „Biznes Rozwój”, PROW  na lata  ……………  

a) opłata za wydanie i rozpatrzenie wniosku kredytowego dla umów 

zawartych do 31.05.2018r. 
do 1,0 %  min. 100,00 zł. 

b) prowizja z tytułu udzielenia kredytu dla umów zawartych do 

31.05.2018r. 
do 1,0 % 

c)  dla kredytów udzielonych od 01.06.2018 rok do 14.06.2020r. 

do kwoty 10.000,00 zł 

włącznie 2,0 %  kwoty 

kredytu udzielonego min. 

200,00 zł. 

powyżej 10.000,00 zł. 2,00% 

kwoty kredytu udzielonego 

d) dla kredytów udzielanych od 15.06.2020r. 
3% kwoty udzielonego 

kredytu min. 250,00 zł.  

4 

Kredyty inwestycyjne pozostałe  

a) opłata za wydanie i rozpatrzenie wniosku kredytowego dla umów 

zawartych do 31.05.2018r. 
1,0 %  min. 100,00 zł. 

b) prowizja z tytułu udzielenia kredytu dla umów zawartych do 

31.05.2018r. 
1,0 % 

c)  dla kredytów udzielonych od 01.06.2018rok do 14.06.2020r.  

do kwoty 10.000,00 zł 

włącznie 2,0 %  kwoty 

kredytu udzielonego min. 

200,00 zł. 

 
powyżej 10.000,00 zł. 2,00% 

kwoty kredytu udzielonego 

d) dla kredytów udzielanych od 15.06.2020r. 
3% kwoty udzielonego 

kredytu min. 250,00 zł. 

5 

Kredyty obrotowe  

a) opłata za wydanie i rozpatrzenie wniosku kredytowego dla umów 

zawartych do 31.05.2018r. 
1,0 %  min. 100,00 zł. 

b) prowizja z tytułu udzielenia kredytu dla umów zawartych do 

31.05.2018r. 
1,0 % 

c)  dla kredytów udzielonych od 01.06.2018rok do 14.06.2020r. 

do kwoty 10.000,00 zł 

włącznie 2,0 %  kwoty 

kredytu udzielonego min. 

200,00 zł. 

powyżej 10.000,00 zł. 2,00% 

kwoty kredytu udzielonego 

d) dla kredytów udzielanych od 15.06.2020r. 
3% kwoty udzielonego 

kredytu min. 250,00 zł. 

 

 

L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka prowizji i opłat 

1 

Zmiana na wniosek klienta warunków umowy:   

a) prolongata terminu spłaty całości lub części zadłużenia 2% min 100,00 zł. kwoty 

prolongowanej 

b) zmiana zabezpieczenia kredytu  100,00 zł 
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c) zmiana innych postanowień umowy kredytu  100,00 zł 

2 

Za wykonanie na życzenie Klienta następujących czynności : 

1) za wydanie na wniosek Klienta informacji i pism o 

charakterze zaświadczeń dotyczących zadłużenia, 

2) za wydanie odpisu umowy o kredyt, 

3) za wystawienie zezwolenia na wykreślenie z księgi 

wieczystej wpisu hipoteki na rzecz Banku   

20,00 zł 

3 
Wydanie promesy (opłata zaliczana jest na poczet prowizji od 

kredytu)  

2% kwoty promesy nie 

mniej niż 500,00 zł. 

4 
Opłata za wydruk aktualnego stanu księgi wieczystej z centralnej 

bazy danych  
20,00 zł. 

5 
Opłata za przygotowanie i wydanie na wniosek Klienta opinii 

bankowej  
20,00 zł 

6 
Wydanie informacji o kredytobiorcy na prośbę innych banków 

(opinia o kliencie) 
20,00 zł. 

7 
Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy nie 

wymienione w katalogu 

50,00 lub według kosztów 

rzeczywistych 

8 

Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty kredytu, 

pożyczki lub odsetek, innych kosztów wynikających z umowy 

kredytowej.(Za wezwanie do poręczyciela płaci kredytobiorca) 

wg kosztów 

rzeczywistych 

poniesionych przez Bank 

9 Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 10,00 zł. 

10 

Opłata za naliczanie dopłat od kredytów preferencyjnych:  

a) rozliczanych miesięcznie 3,00 zł. od operacji 

b) rozliczanych kwartalnie 5,00 zł. od operacji 

11 

Spłata całości kredytu przed terminem wynikającym z umowy 

kredytowej  PROW na lata …., kredytu "Biznes Rozwój" , kredytu 

preferencyjnego inwestycyjnego 

0,5% min. 100,00 od 

kwoty spłacanej 

12 Prowizja od udzielonego kredytu w ramach konsorcjum bankowego 
2% od kwoty 

udzielonego kredytu 

13 Prowizja od udzielonej gwarancji bankowej, za każdy  rok gwarancji 

2% od udzielonej 

gwarancji max 5.000,00 

zł. 

14 Rękojmia gwarancji – za każdy rok 1,5% max 500,00 zł. 

15 

Wpłaty na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w Banku 

Spółdzielczym w Kadzidle od wpłat kredytów realizowanych z 

rachunków kredytów i rachunków bieżących. 

nie pobiera się  

 
Rozdział IV Wydawanie i obsługa kart 

KARTY  VISA I MASTERCARD 

L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka prowizji i opłat  

Karta Visa Classic Debetowa 

1 

a) Wydanie karty (nie dotyczy kart wydawanych 

Podstawowego Rachunku Płatniczego) - dla kart 

wydawanych do 30.06.2020r. 

10,00 zł 

b) Wydanie karty do Podstawowego Rachunku Płatniczego  0,00 zł. 
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2 
Wznowienie karty po upływie terminu ważności - dla kart 

wznawianych do 30.06.2020r. 
10,00 zł 

3 Wydanie duplikatu karty – do 30.06.2020r. 10,00 zł 

4 

Wydawanie kart z uwzględnieniem pkt 1b), wznowienie karty po 

upływie terminu ważności, wydanie duplikatu karty od 

01.07.2020r. 

15,00 zł. 

5 Opłata za używanie karty   

0,00 zł – w pierwszym 

miesiącu użytkowania 

2,00 zł miesięcznie do 

31.01.2021r. Począwszy od 

01.02.2021r. 3,00 zł. 

miesięcznie 

0,00 zł   - dotyczy karty 

wydanej do Podstawowego 

Rachunku Płatniczego 

6 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 

7 

Transakcje gotówkowe w tym opłata za usługę Cashback za 

wyjątkiem wypłat przez Terminal bankowy w bankomacie Banku  

0,50 gr. za transakcję do 

30.09.2017r. począwszy od 

01.10.2017r. 0,70 gr. za 

transakcję  - do 30.06.2020r.  

począwszy od 01.07.2020r. 

1,00 zł. za transakcję (Uwaga 

nie dotyczy transakcji 

kartami wydanymi do 

Podstawowego Rachunku 

Płatniczego) 

Transakcje gotówkowe w tym Cashback przy użyciu karty debetowej  

wydanej do Podstawowego Rachunku Płatniczego 

0,00 zł. - pakiet 5 wypłat na 

terenie Polski z innych 

bankomatów, (nie dotyczy 

wypłat poza granicami Polski). 

0,70 gr. – za transakcję powyżej 

pakietu , o którym mowa 

powyżej, w tym za każda 

transakcję gotówkową poza 

granicami Polski   

8 Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie bez opłat 

9 Powtórne generowanie i wysyłka PIN 10,00 zł 

10 Zmiana wysokości limitu transakcyjnego 10,00 zł 

11 Zastrzeżenie karty bez opłat 

12 Czasowa blokada karty na wniosek użytkownika 20,00 zł. 

13 Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 10,00 zł. 

14 
Odblokowanie karty po 3-krotnym błędnym podaniu kodu PIN na 

wniosek użytkownika karty  
10,00 zł 

15 Nieuzasadniona reklamacja 20,00 zł. 

16 Miesięczne zestawienie transakcji bez opłat 

17 Aplikacja Planet Mobile bez opłat 

18 BLIK (aktywacja. opłata za używanie, transakcje) bez opłat 

Karta Visa PayWawe/MasterCard Paypass 

1 

a) Za wydanie nowej karty (nie dotyczy kart wydawanych 

Podstawowego Rachunku Płatniczego) 
10,00 zł 

b) Za wydanie nowej karty do Podstawowego Rachunku 

Płatniczego  
0,00 zł. 

2 Za wznowienie karty po upływie terminu ważności 10,00 zł 

3 Wydanie duplikatu karty 10,00 zł 

4 

Wydawanie kart z uwzględnieniem pkt 1b), wznowienie karty po 

upływie terminu ważności, wydanie duplikatu karty od 

01.07.2020r. 

15,00 zł. 
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5 Opłata za używanie karty 

0,00 zł – w pierwszym 

miesiącu użytkowania 

3,00 zł miesięcznie  

0,00 zł - dotyczy karty 

wydanej do Podstawowego 

Rachunku Płatniczego 

6 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 

7 

Transakcje gotówkowe w tym opłata za usługę Cashback za 

wyjątkiem wypłat przez Terminal bankowy w bankomacie Banku  

0,50 gr. za transakcję do 

30.09.2017r. począwszy od 

01.10.2017r. 0,70 gr. za 

transakcję  - do 30.06.2020r.  

począwszy od 01.07.2020r. 

1,00 zł. za transakcję (Uwaga 

nie dotyczy transakcji 

kartami wydanymi do 

Podstawowego Rachunku 

Płatniczego) 

Transakcje gotówkowe przy użyciu karty debetowej  wydanej do 

Podstawowego Rachunku Płatniczego 

0,00 zł. - pakiet 5 wypłat na 

terenie Polski z innych 

bankomatów, (nie dotyczy 

wypłat poza granicami 

Polski). 

0,70 gr. – za transakcję 

powyżej pakietu , o którym 

mowa powyżej, w tym za 

każdą transakcję gotówkową 

poza granicami Polski   

8 Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie bez opłat 

9 Powtórne generowanie i wysyłka PIN 10,00 zł 

10 Zmiana wysokości limitu transakcyjnego   10,00 zł 

11 Zastrzeżenie karty bez opłat 

12 Czasowa blokada karty na wniosek użytkownika 20,00 zł. 

13 Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 10,00 zł. 

14 
Odblokowanie karty po 3-krotnym błędnym podaniu kodu PIN na 

wniosek użytkownika karty  
10,00 zł 

15 Nieuzasadniona reklamacja 20,00 zł. 

16 Miesięczne zestawienie transakcji bez opłat 

17 Aplikacja Planet Mobile bez opłat 

18 BLIK (aktywacja. opłata za używanie, transakcje) bez opłat 

 

Rozdział V System bankowości elektronicznej 

L.p. Wyszczególnienie czynności 
Stawka prowizji i 

opłat 

 INTERNET BANKING (IB)  

1 Aktywacja usługi Internet Banking bez opłat 

2 Zawieszenie lub rezygnacja z usługi bez opłat    

3 Zmiana parametrów Internet Bankingu 10,00 zł.    

4 Autoryzacja płatności za pomocą kodu SMS bez opłat 

5 Autoryzacja płatności Aplikacja mobilną bez opłat 
 SMS BANKING  

1 Aktywacja usługi Sms Banking bez opłat 

2 Za przekazanie komunikatu sms o saldzie na rachunku 0,50 zł za sms 

3 Zawieszenie lub rezygnacja z usługi  bez opłat 
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4 Zmiana parametrów Sms Bankingu 10,00 zł 

 Aplikacja mobilna NASZ BANK  

1 Aktywacja usługi, zawieszenie, rezygnacja, zmiana parametrów  Bez opłat 

 SMART KARTA w ramach Aplikacji NASZ BANK Bez opłat 

 

Rozdział VI Inne czynności na rzecz podmiotów gospodarczych 

L.P. Wyszczególnienie czynności  Stawka prowizji i opłat  

1 
Wydanie blankietów czekowych posiadaczom rachunków 

bankowych 
1,00 zł za czek  

2 
Potwierdzenie każdego czeku rozrachunkowego lub 

gotówkowego  
10,00 zł za czek  

3 
Realizacja potwierdzonego czeku rozrachunkowego lub 

gotówkowego  
10,00 zł za czek 

4 
Przyjęcie zgłoszenia utraty czeków rozrachunkowych lub 

gotówkowych 
20,00 zł  

5 
Odwołanie zastrzeżenia utraty czeków rozrachunkowych lub 

gotówkowych 
20,00 zł 

6 

Sporządzenie wyciągu:   

a) pierwsze generowanie w miesiącu  bez opłat 

b) kolejne generowanie w miesiącu (chyba że postanowienia 

umowy stanowią inaczej) 
5,00 zł 

7 

Udostępnienie wyciągu:   

a) w formie papierowej odbieranego w placówce Banku bez opłat 

b) wysyłka w formie papierowej listem zwykłym w kraju na 

wskazany adres  raz w miesiącu 
bez opłat 

c) wysyłka w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail   

raz w miesiącu 
bez opłat 

b) wysyłka w formie papierowej listem zwykłym w kraju na 

wskazany adres częściej niż raz w miesiącu 

wg. rzeczywistych poniesionych 

kosztów 

c) wysyłka w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail  

częściej niż raz w miesiącu 
5,00  zł  za wyciąg 

8 

Sporządzenie odpisu:   

a) wyciągu z rachunku bankowego  5,00 zł za wyciąg 

b) odpisu dowodu księgowego 5,00 zł za jeden dowód księgowy 

c) kopii umów 10,00 zł  

9 Sporządzenie historii operacji na rachunku  10,00 zł 

10 Zmiana karty wzorów podpisów 5,00 zł 

11 

Wydanie na wniosek klienta:   

a) zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku  

(salda, obrotów itp.) 
20,00 zł 

b) opinii bankowej o współpracy z klientem 20,00 zł 

c) dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z 

tytułu zabezpieczenia kredytu lub gwarancji w innym banku  
50,00 zł 

d) Cesja praw z wkładu terminowego lub lokaty terminowej  50,00 zł 

12 

Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacz rachunku w sprawie 

przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci  
20,00 zł. 

13 

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego  

moc takiego tytułu   
 zgodnie z Rozdz. I pkt 6 ppkt b) 

14 
Dokonanie zastrzeżenie wypłat gotówkowych z rachunku 

bankowego  
15,00 zł 
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I V .  C Z Y N N O Ś C I  I  U S Ł U G I  P O Z O S T A Ł E  

L.p. Wyszczególnienie czynności Stawka prowizji i opłat 

  ROZLICZENIA PIENIĘŻNE   

1 Prowizje od wpłat gotówkowych w kasie Banku Spółdzielczego w 

Kadzidle: 
 

a)na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS 

Kadzidło 

0,5% min. 2,50 zł.               

od przelewu 

b) natychmiastowe w systemie BlueCash 12,00 zł od przelewu 

c)od wpłat za energię elektryczną 2,00 zł od przelewu 

d) od wpłat za telefon stacjonarny ORANGE do 31.01.2021r. 2,00 zł          

od przelewu 

e) wpłaty do ORANGE (komórkowy, stacjonarny) od 01.02.2021r. - 2,50 zł  

od przelewu 

f) od wpłat za gaz 2,50 zł od przelewu 

g) od wpłat na KRUS 2,50 zł od przelewu 

h) od wpłat na ZUS, na rachunki organów podatkowych 0,5% min. 2,50 zł                      

od przelewu 

i) prowizja od wpłat na rachunki Gminy Kadzidło w tym OPS w 

Kadzidle i ZOSiP w Kadzidle 
0,00 zł 

j)od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w BS Kadzidło za 

wyjątkiem wymienionych w punkcie h) do 31.01.2021r. 
1,50 zł od wpłaty 

k) od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w BS Kadzidło          
(z wyłączeniem wpłaty środków na spłatę kredytu/odsetek udzielonego 

przez Bank, wpłaty środków na rachunek lokaty terminowej, wpłat 

własnych na rachunek bankowy)  i za wyjątkiem wpłat  

wymienionych w punkcie i) od 01.02.2021r. 

2,00 zł od wpłaty 

l) doładowanie telefonu w kasie Banku 0,00 zł 

2 Prowizja od wypłat gotówkowych należności przekazanych dla 

klienta, który nie posiada rachunku w BS Kadzidło 
0,5% min 5,0 zł.                 

od wypłaty 

3 Zlecenie polecenia wypłaty za granicę -SWIFT 20,00 zł.+ opłaty banku 

pośredniczącego i banku 

zrzeszającego 

4 Za wymianę krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na 

inne nominały 
5,00 zł 

 
INNE CZYNNOŚCI  

1 Sporządzenie kserokopii dokumentu - na życzenie klienta ( za 1 str. 

A 4 ) 
0,50 zł 

2 Przyjęcie i przechowywanie w depozycie bankowym dokumentów oraz 

przedmiotów wartościowych Uwaga : Opłata nie dotyczy wymienionych 

depozytów składanych jako zabezpieczenie kredytu oraz z urzędu przez 

instytucje wymiaru sprawiedliwości 

10,00 zł 

3 Zapytania o rachunki własne i rachunki spadkobierców na zlecenie 
30,00 zł. 

4 Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji 

Kredytowej S.A. wniosku Klienta o usunięcie jego danych w rachunku 

zapisanym w bazie BIK S.A. przed terminem określonym w art. 105a ust. 

4 Prawa bankowego lub przed upływem okresu dostosowawczego  (art. 6  

ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji – Dz. U. z 2005r. Nr 85, 

poz. 727) za dokument stawka za standardową pojedynczą korektę danych 

wg obowiązującego cennika BIK S.A. 

za dokument Stawka za 

standardową pojedynczą 

korektę danych wg 

obowiązującego cennika BIK 

S.A. + 30,00 zł. 

 


