
TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE 
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KIELCACH 

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
(obowiązuje od dnia 15.12.2019 r.)



CZĘŚĆ 
I

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Lp. Rodzaj operacji lub rozliczeń  Opłata w zł 
Prowizja w % 

DZIAŁ 
1

 OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH  I 
TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 

I Opłaty za prowadzenie rachunku płatniczego

1 Prowadzenie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego 6,00 zł

2 Prowadzenie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego Junior 1,00 zł

3  Prowadzenie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego AKO – Akademickie 
Konto Osobiste  

1,50 zł

4 Prowadzenie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego SenioROR. 0,00 zł

5  Prowadzenie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego dla SKO (szkolnych kas 
oszczędności) 

0,00 zł

6  Prowadzenie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego dla PKZP 
(pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych) 

15,00 zł

7 Prowadzenie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego dla rad rodziców (ROR 
RR)

15,00 zł

8 Prowadzenie rachunku  oszczędnościowo - rozliczeniowego dla osób fizycznych 
będących członkami jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej, którym odrębne ustawy nie przyznają zdolności prawnej (ROR JO) 

15,00 zł

UWA
GA:

Opłata pobierana jest miesięcznie z rachunku Posiadacza bezgotówkowo 
pierwszego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego. Opłaty nie pobiera się za 
miesiąc kalendarzowy, w którym rachunek został otwarty.

II  Polecenie przelewu - realizacja dyspozycji przekazania środków z rachunków 
oszczędnościowo – rozliczeniowych, terminowych lokat oszczędnościowych,  
książeczek a`vista i oszczędnościowych 

1 Realizacja polecenia przelewu na inne rachunki w Banku 0,00 zł

2 Realizacja polecenia przelewu w systemie ELIXIR 3,00 zł

3 Realizacja polecenia przelewu w systemie SORBNET 35,00 zł

4 Wystawienie potwierdzenia przyjęcia do realizacji polecenia przelewu 5,00 zł

5 Druk polecenia przelewu (dowodu wpłaty) należności z tytułu składek ZUS oraz 
standardowy druk polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej – 1 bloczek (25 
druków) 

5,00 zł

III Zlecenia stałe

1 Złożenie dyspozycji/odwołanie zlecenia stałego 0,00 zł

2 Modyfikacja zlecenia stałego 0,00 zł

3 Realizacja zlecenia stałego: 

3.1 na inne rachunki w Banku 1,50 zł

3.2 na rachunki w innych bankach 1,50 zł

IV Polecenie zapłaty

1 Rejestracja polecenia zapłaty 0,00 zł

2  Realizacja polecenia zapłaty w oddziale Płatnika
UWAGA: Opłatę pobiera się z rachunku płatnika od każdej transakcji. 

1,50 zł

DZIAŁ 
2

 USŁUGA BeS KONTO DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO – 
ROZLICZENIOWYCH W ZŁOTYCH Z WYŁĄCZENIEM  RACHUNKÓW  ROR JUNIOR DLA 
OSÓB MALOLETNICH PONIŻEJ 13 ROKU ŻYCIA 

1  Abonament miesięczny za korzystanie z Usługi BeS Konto (bez względu na ilość 
udostępnionych rachunków) 

0,00 zł

2 Realizacja przelewu z rachunku Posiadacza na rachunki prowadzone przez   

2.1 Bank Spółdzielczy w Kielcach 0,00 zł

2.2 inne banki krajowe 0,00 zł

3  Realizacja przelewu natychmiastowego Express ELIXIR 
UWAGA: Maksymalna kwota jednego zlecenia  100.000,00 zł. 

5,00 zł

4 Realizacja przelewu natychmiastowego BlueCash
UWAGA: Maksymalna kwota jednego zlecenia  20.000,00 zł. 

 0,10 % min 
1,00 zł max 

5,00 zł 

5 Realizacja zlecenia stałego 0,00 zł

6  Autoryzacja transakcji za pomocą kodu SMS
UWAGA: Opłata pobierana jest łączną kwotą pierwszego dnia roboczego miesiąca 
kalendarzowego  za wszystkie SMS-y wysłane w okresie poprzedniego miesiąca 
kalendarzowego. 

0,30 zł

7 Za wydanie Karty kodów jednorazowych 15,00 zł

8 Opłata za informację o zdarzeniach w formie komunikatu SMS 0,30 zł

9 Zablokowanie/odblokowanie dostępu do rachunku 5,00 zł

10 Wydanie pierwszego identyfikatora/loginu dla każdego z użytkowników 0,00 zł

11 Wydanie każdego kolejnego identyfikatora/loginu 10,00 zł

12 Zmiana w karcie upoważnień 5,00 zł

DZIAŁ 
3

 POWIADAMIANIE SMS - USŁUGA SMS BANKING DLA POSIADACZY RACHUNKÓW 
OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWYCH W ZŁOTYCH Z WYŁĄCZENIEM  
RACHUNKÓW SKO, PKZP, ROR RR i ROR JO

1 Aktywacja Usługi SMS Banking – jednorazowo 5,00 zł

2 Abonament miesięczny 0,00 zł

3  Wysłanie SMS-a      
UWAGA: Opłata pobierana jest łączną kwotą pierwszego dnia roboczego miesiąca 
kalendarzowego  za wszystkie 
SMS-y wysłane w okresie poprzedniego miesiąca kalendarzowego. 

0,30 zł

4 Zmiana dyspozycji aktywacji Usługi SMS Banking 5,00 zł

DZIAŁ 
4

KARTY PŁATNICZE

I  Karta Visa Classic Debetowa z wyłączeniem  rachunków SKO, PKZP, ROR RR i ROR 
JO

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM 
W KIELCACH

Obowiązuje od dnia 15.12.2019 r.



1 Wydanie karty 0,00 zł

2 Wznowienie karty 0,00 zł

3 Opłata  miesięczna  za posiadanie karty Visa Classic Debetowa 

3.1  od każdej karty Visa  Classic Debetowa wydanej do rachunków: ROR i  SenioROR
UWAGA: Opłata pobierana jest pierwszego dnia roboczego miesiąca 
kalendarzowego z rachunku Posiadacza, w okresie ważności karty z pominięciem 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym karta została wyprodukowana. 
Opłaty nie pobiera się w przypadku, gdy w poprzednim miesiącu kalendarzowym 
wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą wynosi co najmniej  500,00 
zł. 

5,00 zł/0,00 zł

3.2  od każdej karty Visa  Classic Debetowa wydanej do rachunków AKO
UWAGA: Opłata pobierana jest pierwszego dnia roboczego miesiąca 
kalendarzowego z rachunku Posiadacza, w okresie ważności karty z pominięciem 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym karta została wyprodukowana. 
Opłaty nie pobiera się w przypadku, gdy w poprzednim miesiącu kalendarzowym 
wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą wynosi co najmniej 200,00 
zł. 

5,00 zł/0,00 zł

3.3  od każdej karty Visa Classic Debetowa wydanej do rachunku ROR Junior
UWAGA: Opłata pobierana jest pierwszego dnia roboczego miesiąca 
kalendarzowego z rachunku Posiadacza, w okresie ważności karty z pominięciem 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym karta została wyprodukowana. 
Opłaty nie pobiera się w przypadku, gdy w poprzednim miesiącu kalendarzowym 
wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą wynosi co najmniej  50,00 
zł. 

2,50 zł/0,00 zł

4 Wydanie duplikatu karty Visa Classic Debetowa 0,00 zł

5 Transakcje bezgotówkowe

5.1 w punktach handlowo-usługowych w kraju 0,00 zł

5.2  w punktach handlowo-usługowych za granicą
UWAGA: W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta 
rachunku bankowego, do którego została wydana  karta pobierana jest dodatkowa 
prowizja Banku – 3,00 % wartości transakcji. 

0,00 zł

6 Wypłaty gotówki

6.1 w bankomatach Banku Spółdzielczego w Kielcach 0,00 zł

6.2 w innych bankomatach w kraju, w tym w bankomatach Zrzeszenia

6.2.1 pierwszych pięć transakcji dokonanych w ciągu miesiąca kalendarzowego 0,00 zł

6.2.2  za  szóstą i każdą kolejną transakcję dokonaną w ciągu miesiąca kalendarzowego   4,00 zł

UWA
GA:

Liczba transakcji stanowi sumę liczb wszystkich transakcji dokonanych w kraju lub 
za granicą na obszarze EOG wszystkimi kartami wydanymi do danego rachunku w 
ciągu miesiąca kalendarzowego.

6.3  zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie EUR
UWAGA:W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta 
rachunku bankowego, do którego została wydana  karta pobierana jest dodatkowa 
prowizja Banku – 3,00 % wartości transakcji. 

6.3.1 pierwszych pięć transakcji dokonanych w ciągu miesiąca kalendarzowego 0,00 zł

6.3.2  za  szóstą i każdą kolejną transakcję dokonaną w ciągu miesiąca kalendarzowego   4,00 zł

UWA
GA:

Liczba transakcji stanowi sumę liczb wszystkich transakcji dokonanych w kraju lub 
za granicą na obszarze EOG wszystkimi kartami wydanymi do danego rachunku w 
ciągu miesiąca kalendarzowego.

6.4  zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie obcej innej niż 
EUR oraz poza EOG
UWAGA:W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta 
rachunku bankowego, do którego została wydana  karta pobierana jest dodatkowa 
prowizja Banku – 3,00 % wartości transakcji. 

4,00 zł

6.5 w punktach akceptujących kartę w kraju 5,00 zł

6.6 w punktach akceptujących kartę za granicą
UWAGA: W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta 
rachunku bankowego, do którego została wydana  karta, pobierana jest dodatkowa 
prowizja Banku – 3,00 % wartości transakcji. 

 2,00 % 
min.10,00 zł 

6.7 w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł

6.8 przez usługę CASH BACK (wypłata gotówki przy realizacji transakcji 
bezgotówkowej)

1,00 zł

7 Wpłata gotówki

7.1 w bankomatach Banku Spółdzielczego w Kielcach 0,00 zł

7.2 w bankomatach innych dostawców w kraju, o ile akceptują one dokonywanie 
transakcji tą kartą 

0,40 % min. 
2,00 zł

8 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 0,00 zł

9  Zmiana danych Użytkownika karty 
UWAGA: Opłata pobierana w dniu przesłania informacji do BPS S.A. o zmianie 
danych Użytkownika, Posiadacza  rachunku. 

3,00 zł

10 Powtórne  generowanie  i wysyłka  numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 8,00 zł

11 Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 8,00 zł

12  Zmiana numeru PIN w bankomacie
UWAGA: Usługa dostępna w bankomatach świadczących taką usługę. 

0,00 zł

13 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł

II  Lokalne transakcje gotówkowe w bankomatach Banku dla posiadaczy rachunków 
w Banku Spółdzielczym w Kielcach z wyłączeniem  rachunków SKO, PKZP, ROR RR i  
ROR JO 

1 Wpłaty gotówkowe w bankomatach Banku 0,00 zł

2 Wypłaty gotówkowe w bankomatach Banku 0,00 zł

III Karta Kredytowa

1 Wydanie nowej karty 0,00 zł

2 Wznowienie karty 0,00 zł

3 Wydanie  dodatkowej karty 0,00 zł

4 Opłata za obsługę karty pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku 
poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających 
rachunek karty wynosi

4.1 mniej niż 6000,00 zł 54,00 zł

4.2 co najmniej 6000,00 zł 0,00 zł



5 Wydanie duplikatu karty 0,00 zł

6 Powtórne generowanie i wysyłka numeru  PIN na wniosek Użytkownika karty 0,00 zł

7  Transakcje bezgotówkowe 

7.1 w punktach handlowo-usługowych w kraju 0,00 zł

7.2  w punktach handlowo-usługowych za granicą
UWAGA: W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta 
rachunku bankowego, do którego została wydana  karta, pobierana jest dodatkowa 
prowizja Banku –   3,00 % wartości transakcji. 

0,00 zł

8 Wypłaty gotówki w bankomatach i w kasach banków
UWAGA: Prowizja naliczana od kwoty wypłaty. 

8.1 w kraju  3,00 %min. 
10,00 zł 

8.2 zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 
kredytowej do płatności gotówkowych
UWAGA: W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta 
rachunku bankowego, do którego została wydana  karta, pobierana jest dodatkowa 
prowizja Banku – 3,00 % wartości transakcji. 

 3,00 %min. 
10,00 zł 

9 Przelew z karty 
UWAGA: Dotyczy przelewu na inny rachunek w Banku, który jest  realizowany na 
podstawie dyspozycji złożonej na Infolinii Contact  Center.  

3,00 %min. 
10,00 zł 

10 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków 0,00 zł

11 Generowanie zestawienia transakcji na wniosek Użytkownika karty za wskazany 
okres rozliczeniowy

5,00 zł

12  Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (maksymalnie ostatnie 10 transakcji) w 
bankomatach  świadczących taką usługę 

0,00 zł

13 Zmiana danych Użytkownika karty 0,00 zł

14  Obsługa nieterminowej spłaty
UWAGA: Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty 
zgodnie z umową. 

20,00 zł

15 Minimalna kwota spłaty zadłużenia na karcie
UWAGA: Naliczana miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu 
rozliczeniowego. 

 3,00 % min. 
40,00 zł 

DZIAŁ 
5

INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI

1 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (wyciąg) 0,00 zł

2 Dodatkowe zestawienie transakcji płatniczych sporządzone na życzenie Posiadacza 
rachunku (dodatkowy egzemplarz wyciągu) 

2,00 zł + VAT

3 Sporządzenie wydruku komputerowego obrotów na rachunku (za wskazany okres)
UWAGA: W przypadku gdy wydruk sporządza się za rok poprzedni stawkę zwiększa 
się o 50,00%Opłaty nie pobiera się w przypadkach :
- gdy  w okresie za który sporządza się wydruk jedyną transakcją było dopisanie 
odsetek,
- gdy wydruk sporządzony jest na zlecenie organów i instytucji uprawnionych 
zgodnie z ustawą Prawo Bankowe do otrzymania takich informacji.   

40,00 zł + VAT

4 Wystawienie zaświadczenia na temat rachunku oszczędnościowego na pisemny 
wniosek Posiadacza rachunku

25,00 zł + VAT

5 Udzielenie pełnomocnictwa do dysponowania  rachunkiem oszczędnościowo – 
rozliczeniowym w trakcie  trwania umowy

5,00 zł

6 Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia 
wkładu na wypadek śmierci bądź zmiana dyspozycji

0,00 zł

7  Dokonanie z rachunku oszczędnościowego  wypłaty z tytułu: spadkobrania 
realizacji dyspozycji na wypadek śmierci
UWAGA: Opłatę pobiera się od każdej wypłaty. 

10,00 zł

8  Realizacja zajęć wierzytelności na rachunku bankowym– za każdorazowe 
dokonanie przelewu z rachunku Posiadacza na rachunek organu egzekucyjnego 

25,00 zł

9 Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości

9.1 na wniosek Klienta Banku bez opłat

9.2 na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji Klientem Banku 15,00 zł + VAT

10 Potwierdzenie autentyczności podpisów zgodnie z kartą wzorów podpisów 15,00 zł

11 Zmiana karty wzorów podpisów do ROR RR i ROR JO 10,00 zł

12 Likwidacja rachunku  ROR RR i ROR JO 10,00 zł

13 Za 1 czek do ROR RR i ROR JO 0,50 zł

14 Opłata za wymianę książeczki oszczędnościowej a`vista 10,00 zł

15 Wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej w miejsce utraconej 15,00 zł

16 Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej 25,00 zł

17 Cesja książeczki oszczędnościowej –  przepisanie książeczki na inną osobę 60,00 zł

18 Wpisanie do książeczki oszczędnościowej wpływu bezgotówkowego
UWAGA: Nie dotyczy wpływów z innych rachunków w ramach Banku. 

0,30%

19  Dokonanie blokady kwoty na rachunku na wniosek Posiadacza rachunku 50,00 zł

20 Sporządzenie kserokopii dokumentu księgowego 5,00 zł

21 Udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz Spółdzielczych 
Kasach Oszczędnościowo- Kredytowych osobie poszukującej własnych rachunków

25,00 zł + VAT

22  Udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz Spółdzielczych 
Kasach Oszczędnościowo- Kredytowych osobie , która uzyskała tytuł prawny do 
spadku po Posiadaczu rachunku 

25,00 zł + VAT

23  Za podjęcie działań w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej wykonanejz 
użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora 

10,00 zł

DZIAŁ 
6

PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

1 Przechowywanie w depozycie bankowym

1.1  książeczki oszczędnościowej, bonu oszczędnościowego (tylko w Centrali Banku,ul. 
Złota 9) – od  każdego deponowanego dokumentu – miesięcznie 

6,00 zł + VAT



1.2  innych papierów wartościowych np. obligacji (tylko w Centrali Banku, ul. Złota 9) –  
od każdego deponowanego dokumentu depozytu – miesięcznie 

8,00 zł + VAT

1.3 duplikatów kluczy (w Centrali i Oddziałach Banku) – miesięcznie 20,00 zł + VAT

UWA
GA: 

Opłata naliczana jest za każdy rozpoczęty  miesiąc kalendarzowy i pobierana jest do 15-go dnia miesiąca 
kalendarzowego. Opłaty nie pobiera się za przechowywanie wyżej wymienionych depozytów składanych 
przez wymiar  sprawiedliwości,  urzędy celne, na zabezpieczenie kredytów itp. 

DZIAŁ 
7

CZYNNOŚCI KASOWO - SKARBCOWE

I  Wpłaty gotówkowe  na rachunki prowadzone w Banku, dokonywaneprzez 
klientów nie będących ich posiadaczami 

1 Na rachunki osób fizycznych 0,00 zł

2 Na rachunki podmiotów gospodarczych 0,50 %min. 
2,50 złmax. 
1000,00 zł 

II Wpłaty i wypłaty gotówkowe  

1 Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone przez inne Banki 0,50 %min. 
4,50 złmax. 
1000,00 zł 

2 Wypłaty gotówkowe klientom nie posiadającym rachunków w Banku 0,50 %min. 
4,50 zł 

III Operacje kasowe nie związane z obsługą rachunków bankowych

1 Zamiana w kasie znaków pieniężnych na inne nominały – od wartości

1.1 do 20 sztuk 0,00 zł

1.2 powyżej 20 sztuk  1,00% min. 
2,00 zł 

UWA
GA:

 Gotówka wpłacana do kasy Banku musi być posegregowana według nominałów i 
ułożonaw paczki. W przeciwnym wypadku prowizja będzie zwiększona o 0,50 %. 

DZIAŁ 
8

 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ INNYCH NIŻ BANK DOSTAWCÓW USŁUG 
PŁATNICZYCHNA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW USŁUGI BeS KONTO  

1 Realizacja przelewu z rachunku Posiadacza na rachunki prowadzone przez   

1.1 Bank Spółdzielczy w Kielcach 0,00 zł

1.2 inne banki krajowe 0,00 zł

2  Realizacja przelewu natychmiastowego Express ELIXIR 
UWAGA: Maksymalna kwota jednego zlecenia  100.000,00 zł. 

5,00 zł

3  Realizacja przelewu natychmiastowego BlueCash
UWAGA: Maksymalna kwota jednego zlecenia 20.000,00 zł. 

 0,10% min. 
1,00 zł max. 

5,00 zł 

4 Realizacja zlecenia stałego 0,00 zł

5  Autoryzacja transakcji za pomocą kodu SMS
UWAGA: Opłata pobierana jest łączną kwotą pierwszego dnia roboczego miesiąca 
kalendarzowego  za wszystkie 
SMS-y wysłane w okresie poprzedniego miesiąca kalendarzowego. 

0,30 zł

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE 
DEWIZOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KIELCACH

Obowiązuje od dnia 15.12.2019 r.

CZĘŚĆ 
I

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Lp. Rodzaj operacji lub rozliczeń  Opłata w zł 
Prowizja w % 

DZIAŁ 
1

 OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH  I 
TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH 

I Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe i rachunki terminowych lokat  
oszczędnościowych w walutach wymienialnych

1 Otwarcie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego i terminowej lokaty 
oszczędnościowej – dla każdej waluty

0,00 zł

2 Otwarcie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego bez wniesienia wpłaty 20,00 zł

3 Wpłata gotówkowa na rachunek dokonywana w walucie obcej lub w złotych 0,00 zł

4 Wypłata gotówkowa z rachunku w walucie obcej lub w złotych 0,00 zł

5 Realizacja przelewu

5.1 na rachunek walutowy lub złotowy w Banku 0,00 zł

5.2 na rachunek walutowy prowadzony w innym banku  krajowymUWAGA:prowizja 
pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży przekazów w obrocie 
dewizowym (Dział 4 Rozdział II).

6  Za korzystanie z bieżących wpływów i wpłat gotówkowych na rachunki 
oszczędnościowo - rozliczeniowe przez ich posiadaczy 
UWAGA:prowizji nie pobiera się od kwot przelewanych na rachunki z innych 
rachunków w ramach tego samego modulo oraz w przypadku korzystania z 
bieżących wpływów celem pobrania prowizji oraz spłat zajęć sądowych. 

 0,10 % min. 
1,00 zł 

II Inne czynności i usługi powiązane z rachunkami

1 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (wyciąg z rachunku) 0,00 zł

2 Zestawienie transakcji płatniczych sporządzone na życzenie Posiadacza rachunku 
(dodatkowy wyciąg z rachunku)

2,00 zł + VAT

DZIAŁ 
2

Karta Visa Classic Walutowa EURO

1 Wydanie karty 0,00 zł

2 Wznowienie karty 0,00 zł

3  Opłata miesięczna za posiadanie karty
UWAGA: Opłata pobierana jest pierwszego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego 
z rachunku Posiadacza, w okresie ważności karty z pominięciem miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym karta została wyprodukowana. 

5,00 zł

4 Wydanie duplikatu karty 0,00 zł

5 Transakcje bezgotówkowe



5.1 w punktach handlowo-usługowych w kraju 0,00 zł

5.2  w punktach handlowo-usługowych za granicą
UWAGA:W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta 
rachunku bankowego, do którego została wydana  karta pobierana jest dodatkowa 
prowizja Banku – 3,00 % wartości transakcji. 

0,00 zł

6 Wypłaty gotówki

6.1 w bankomatach Banku Spółdzielczego w Kielcach 0,00 zł

6.2 w innych bankomatach w kraju, w tym w bankomatach Zrzeszenia 4,00 zł

6.3  zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 
debetowej EURO do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie EUR
UWAGA: W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta 
rachunku bankowego, do którego została wydana  karta pobierana jest dodatkowa 
prowizja Banku – 3,00 % wartości transakcji. 

4,00 zł

6.4  zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 
debetowej EURO do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie obcej innej 
niż EUR oraz poza EOG
UWAGA:W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta 
rachunku bankowego, do którego została wydana  karta pobierana jest dodatkowa 
prowizja Banku – 3,00 % wartości transakcji. 

4,00 zł

6.4 w punktach akceptujących kartę w kraju 5,00 zł

6.5  w punktach akceptujących kartę za granicą
UWAGA:W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta 
rachunku bankowego, do którego została wydana  karta pobierana jest dodatkowa 
prowizja Banku – 3,00 % wartości transakcji. 

2,00 % 
min.10,00 zł 

6.6 w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł

7 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 0,00 zł

8  Zmiana danych Użytkownika karty 
UWAGA: Opłata pobierana w dniu przesłania informacji do BPS S.A. o zmianie 
danych Użytkownika, Posiadacza  rachunku. 

3,00 zł

9 Powtórne  generowanie  i wysyłka  numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 8,00 zł

10 Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 8,00 zł

DZIAŁ 
3

Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce

1 Skup i sprzedaż walut obcych 0,00 zł

DZIAŁ 
4

Przekazy w obrocie dewizowym

I  Realizacja przekazów w obrocie  dewizowym¹,otrzymywanych z banków krajowych 
i zagranicznych 

1 Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:

1.1 z banków krajowych 15,00 zł

1.2 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR 0,00 zł

1.3 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR 0,10 % min. 
20,00 zł max. 

100,00 zł 

1.4 z banków zagranicznych spoza EOG 0,10 % 
min.20,00 zł 

max. 100,00 zł 

2 Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 
UWAGA:Opłata pobierana ze zwracanej kwoty, nie pobiera się żadnych opłat za 
zwrot przelewu SEPA. 

0,15 % min. 
20,00 zł max. 

100,00 zł 

3 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta UWAGA:opłaty nie pobiera się, jeśli 
przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 

100,00 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

4 Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego i rentowego 35,00 zł

5 Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w innej walucie 
niż waluta rachunku)

0,00 zł

II  Realizacja przekazów w obrocie dewizowym¹ wychodzących w jednostkach Banku 
oraz w usłudze bankowości internetowej 

1 Polecenie przelewu SEPA²

1.1 w jednostce Banku:

1.1.1 do banków krajowych 15,00 zł

1.1.2 do banków zagranicznych 3,00 zł

1.2 w usłudze bankowości internetowej:

1.2.1 do banków krajowych 15,00 zł

1.2.2 do banków zagranicznych 0,00 zł

2 Polecenie przelewu TARGET³/SWIFT w EUR w ramach EOG

2.1 w jednostce Banku 35,00 zł

2.2 w usłudze bankowości internetowej 35,00 zł

3 Polecenie przelewu w walucie obcej⁵ (wysłane do banków krajowych)/Polecenie 
wypłaty⁴

3.1 w jednostce Banku  0,30 % min. 
30,00 zł max. 

300,00 zł 

3.2 w usłudze bankowości internetowej 0,30 % min. 
30,00 zł

max. 300,00 zł 

4  Realizacja przekazów w obrocie dewizowym w trybie niestandardowym „pilnym”  
dostępna w EUR, USD, GBP i PLN
UWAGA: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 2.1 
lub 3.1 

120,00 zł

5 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, 
wykonane na zlecenie Klienta

105,00 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

6  Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry  od poleceń 
wypłaty(opcja kosztowa OUR):
UWAGA: do przeliczania wartości progowych podanych w PLN na równowartości w 
walutach wymienialnych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym 
dniu roboczym (publikowane w dniu poprzednim). 

6.1 przy kwotach nie przekraczających 20.000,00 PLN lub jej równowartości w walucie 
wymienialnej.

80,00 zł

6.2 przy kwotach od PLN 20.000,01 do PLN 200.000,00 włącznie lub ich 
równowartości w walucie wymienialnej

100,00 zł

6.3 przy kwotach od PLN 200.000,01  lub ich równowartości w walucie wymienialnej 150,00 zł

7 Wydanie na prośbę Klienta potwierdzenia wykonania  przekazu 10,00 zł



8 Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w innej walucie 
niż waluta rachunku)

0,00 zł

III Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 100,00 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

DZIAŁ 
5

 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ INNYCH NIŻ BANK DOSTAWCÓW USŁUG 
PŁATNICZYCH NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW USŁUGI BeS KONTO  

1 Polecenie przelewu SEPA²

1.1 do banków krajowych 15,00 zł

1.2 do banków zagranicznych 0,00 zł

2 Polecenie przelewu TARGET³/SWIFT w EUR w ramach EOG 35,00 zł

3 Polecenie przelewu w walucie obcej⁵ (wysłane do banków krajowych)/Polecenie 
wypłaty⁴

0,30 % min. 
30,00 zł max. 

300,00 zł 

4 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, 
wykonane na zlecenie Klienta

105,00 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

5  Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry”  od poleceń 
wypłaty(opcja kosztowa OUR)
UWAGA: do przeliczania wartości progowych podanych w PLN na równowartości w 
walutach wymienialnych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym 
dniu roboczym (publikowane w dniu poprzednim). 

5.1 przy kwotach nie przekraczających 20.000,00 PLN lub jej równowartości w walucie 
wymienialnej.

80,00 zł

5.2 przy kwotach od PLN 20.000,01 do PLN 200.000,00 włącznie lub ich 
równowartości w walucie wymienialnej

100,00 zł

5.3 przy kwotach od PLN 200.000,01  lub ich równowartości w walucie wymienialnej 150,00 zł

6 Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w innej walucie 
niż waluta rachunku)

0,00 zł

¹ Przekaz w obrocie dewizowym (Przekaz):
transakcja płatnicza obejmująca Polecenie wypłaty, Polecenie przelewu TARGET, Polecenie przelewu SEPA oraz Polecenie 
przelewu w walucie obcej.
² Polecenie przelewu SEPA: 
usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku 
płatniczego płatnika na rachunek płatniczy Odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na 
obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (Single Euro Payments Area) rozumianego zgodnie 
z Dyrektywą w sprawie Usług Płatniczych jako obszar, w ramach którego możliwe są bezgotówkowe rozliczenia w euro, 
zarówno transgraniczne, jak i wewnątrz państw członkowskich Unii Europejskiej, według takich samych zasad, regulacji 
prawnych i zobowiązań.
³ Polecenie przelewu TARGET - usługa inicjowana przez płatnika  polegająca na umożliwieniu przekazania środków 
pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 
do banku będącego uczestnikiem systemu TARGET2.
⁴ Polecenie wypłaty:
usługa płatnicza niespełniająca warunków polecenia przelewu SEPA, skierowana do lub otrzymana z innego banku 
krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej polegająca na 
dokonaniu przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta), w tym polecenia 
przelewu w walucie obcej. 
⁵ Polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwianiu przekazaniu 
środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika (Posiadacza rachunku) u dostawcy (Bank) na krajowy rachunek 
płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty i euro.

Opłaty i prowizje za pozostałe czynności i usługi bankowe pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi 
bankowe w Banku Spółdzielczym w Kielcach.

"TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W 
ZAKRESIE PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO W BANKU 

SPÓŁDZIELCZYM W KIELCACH”
Obowiązuje od dnia 15.12.2019 r.

DZIAŁ 1 OBSŁUGA PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO

I Opłaty za prowadzenie podstawowego rachunku płatniczego

1 Prowadzenie podstawowego rachunku płatniczego 0,00 zł

II Transakcje gotówkowe realizowane w jednostce Banku

1 Wpłata środków pieniężnych na podstawowy rachunek płatniczy
0,00 zł

2 Wypłata gotówki z podstawowego rachunku płatniczego 0,00 zł

III

Polecenie przelewu, w tym zlecenie stałe - realizacja dyspozycji przekazania środków 

z podstawowego rachunku płatniczego, złożonej w jednostce Banku oraz za 

pośrednictwem bankowości internetowej

1 Realizacja polecenia przelewu na inne rachunki w Banku 0,00 zł

2
Realizacja polecenia przelewu, w tym zlecenie stałe na rachunki w innych bankach,          

w systemie ELIXIR

2.1 pierwszych pięć transakcji dokonanych w ciągu miesiąca kalendarzowego 0,00 zł

2.2
za  szóstą i każdą kolejną transakcję dokonaną w ciągu miesiąca kalendarzowego            

w formie: 

2.2.1 polecenia przelewu złożonego w jednostce Banku 3,00 zł

2.2.2 zlecenia stałego złożonego w jednostce Banku 1,00 zł

2.2.3 polecenia przelewu za pośrednictwem bankowości internetowej 0,00 zł

2.2.4 zlecenia stałego za pośrednictwem bankowości internetowej 0,00 zł

3 Złożenie dyspozycji/odwołanie zlecenia stałego 0,00 zł

IV Polecenie zapłaty

1 Rejestracja polecenia zapłaty 0,00 zł



2 Realizacja polecenia zapłaty w oddziale Płatnika 0,00 zł

DZIAŁ 2 USŁUGA BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ BeS KONTO 

1
Abonament miesięczny za korzystanie z Usługi BeS Konto(bez względu na ilość 

udostępnionych rachunków)
0,00 zł

2 Autoryzacja transakcji za pomocą kodu SMS 0,00 zł

3 Za wydanie Karty kodów jednorazowych 0,00 zł

4 Zablokowanie/odblokowanie dostępu do rachunku 0,00 zł

5 Wydanie pierwszego identyfikatora/loginu dla każdego z użytkowników 0,00 zł

6 Wydanie każdego kolejnego identyfikatora/loginu 0,00 zł

7 Zmiana w karcie upoważnień 0,00 zł

DZIAŁ 3 KARTY PŁATNICZE

I Karta Visa Classic Debetowa 

1 Wydanie karty 0,00 zł

2 Wznowienie karty 0,00 zł

3 Opłata  miesięczna  za posiadanie karty Visa Classic Debetowa 0,00 zł

4 Wydanie duplikatu karty Visa Classic Debetowa 0,00 zł

5 Transakcje bezgotówkowe

5.1 w punktach handlowo-usługowych w kraju 0,00 zł

5.2

w punktach handlowo-usługowych za granicąUWAGA: W przypadku transakcji 

dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, do którego 

została wydana  karta pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3,0,00 zł0,00 zł % 

wartości transakcji.

0,00 zł

6 Wypłaty gotówki

6.1 w bankomatach Banku Spółdzielczego w Kielcach 0,00 zł

6.2 w innych bankomatach w kraju

6.2.1 pierwszych pięć transakcji dokonanych w ciągu miesiąca kalendarzowego 0,00 zł

6.2.2

za  szóstą i każdą kolejną transakcję dokonaną w ciągu miesiąca kalendarzowego  UWAGA:Opłatę 

pobiera się po wykonaniu pięciu transakcji płatniczych przy użyciu bankomatów lub wpłatomatów 

(tj. wpłaty lub wypłaty gotówki).

4,00 zł

UWAGA:
Liczba transakcji stanowi sumę liczb wszystkich transakcji dokonanych wszystkimi kartami wydanymi 

do danego rachunku w ciągu miesiąca kalendarzowego.

6.3

zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej  do płatności 

gotówkowych w ramach EOG w walucie EURUWAGA:W przypadku transakcji dokonywanych w 

walutach innych niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana  karta pobierana jest 

dodatkowa prowizja Banku – 3,0,00 zł0,00 zł % wartości transakcji.

6.3.1 pierwszych pięć transakcji dokonanych w ciągu miesiąca kalendarzowego 0,00 zł

6.3.2

za szóstą i każdą kolejną transakcję dokonaną w ciągu miesiąca kalendarzowego  

4,00 zł

UWAGA:
Liczba transakcji stanowi sumę liczb wszystkich transakcji dokonanych wszystkimi kartami wydanymi 

do danego rachunku w ciągu miesiąca kalendarzowego.

6.4

zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności 

gotówkowych w ramach EOG w walucie obcej innej niż EUR oraz poza EOGUWAGA:W przypadku 

transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, do którego została 

wydana  karta pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3,0,00 zł0,00 zł % wartości transakcji.

4,00 zł

6.5 w punktach akceptujących kartę w kraju 0,00 zł

6.6

w punktach akceptujących kartę za granicąUWAGA: W przypadku transakcji dokonywanych w 

walutach innych niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana  karta, pobierana jest 

dodatkowa prowizja Banku –  3,0,00 zł0,00 zł % wartości transakcji.

2%  min.10,00zł

6.7

przez usługę CASH BACK (wypłata gotówki przy realizacji transakcji bezgotówkowej)

0,00 zł

7 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 0,00 zł



8
Zmiana danych Użytkownika karty UWAGA: Opłata pobierana w dniu przesłania 

informacji do BPS S.A. o zmianie danych Użytkownika, Posiadacza  rachunku.
0,00 zł

9 Powtórne  generowanie  i wysyłka  numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 0,00 zł

10,00 zł Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 0,00 zł

11
Zmiana numeru PIN w bankomacieUWAGA: Usługa dostępna w bankomatach 

świadczących taką usługę.
0,00 zł

12 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1000,00 zł

II
Lokalne transakcje gotówkowe w bankomatach Banku dla posiadaczy podstawowego 

rachunku płatniczego w Banku Spółdzielczym w Kielcach 

1 Wpłaty gotówkowe w bankomatach Banku 0,00 zł

2 Wypłaty gotówkowe w bankomatach Banku 0,00 zł

DZIAŁ 4 INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI

1 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (wyciąg) 0,00 zł

2
Wystawienie zaświadczenia na temat podstawowego rachunku płatniczego na 

pisemny wniosek Posiadacza rachunku
0,00 zł

3
Udzielenie pełnomocnictwa do dysponowania  podstawowym rachunkiem 

płatniczym    w trakcie  trwania umowy
0,00 zł

4
Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia 

wkładu na wypadek śmierci bądź zmiana dyspozycji
0,00 zł

5 Dokonanie wypłaty z tytułu spadkobrania i realizacji dyspozycji na wypadek śmierci 0,00 zł

DZIAŁ 5
USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ INNYCH NIŻ BANK DOSTAWCÓW USŁUG 

PŁATNICZYCHNA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW USŁUGI BeS KONTO 

1 Realizacja przelewu z rachunku Posiadacza na rachunki prowadzone przez  

1.1 Bank Spółdzielczy w Kielcach 0,00 zł

1.2 inne banki krajowe 0,00 zł

2 Realizacja zlecenia stałego 0,00 zł

3 Autoryzacja transakcji za pomocą kodu SMS 0,00 zł


