
Obowiązuje od dnia 24 października 2012 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały 

Zarządu Banku nr 95/2012 

z dnia 28.10.2012r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA 

CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE  - 

KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO 

"WSPÓLNA PRACA" W KUTNIE



Taryfa Prowizji i Opłat

Załącznik nr 1 do Uchwały  Zarządu  Banku 

nr 32/2021 z dnia 22.04.2021r. BS „Wspólna 

Praca” w Kutnie 

Otwarcie i prowadzenie rachunków założonych od 01.07.2021r.:

1) otwarcie rachunku bez opłat bez opłat

2) prowadzenie rachunku z aktywną kartą debetową bez opłat 6,00 zł

2) prowadzenie rachunku bez kary debetowej bez opłat 12,00 zł

 prowadzenie rachunków założonych do 30.06.2021r.:

 prowadzenie rachunku bez opłat 6,00 zł
Wpłaty gotówkowe na rachunek: naliczana od 
dokonywane w placówce banku: wpłacanej kwoty
a) do kwoty 2.000,00 dziennie bez opłat bez opłat

b) powyżej kwoty 2.000,00 dziennie bez opłat 0,25% min. 12,00 zł

Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce banku naliczana od 

a) do kwoty 5.000,00 dziennie wypłaconej kwoty bez opłat bez opłat
b) powyżej kwoty 5.000,00 dziennie bez opłat 0,25% min. 12,00 zł
Realizacja przelewów:

w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł: przelew

a) złożonych w formie papierowej:

- na rachunki prowadzone w banku bez opłat bez opłat
- na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł 3,50 zł

b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu i aplikacji mobilnych:

- na rachunki prowadzone w banku bez opłat bez opłat
- na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł 1,50 zł

d) realizowanych w systemie SORBNET
1)

30,00 zł 30,00 zł
w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 10,00 zł 10,00 zł

Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, 

przelew z datą przyszłą):
złożenie zlecenia stałego za każdą dyspozycję bez opłat 5,00 zł

realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: za każdy

a) na rachunki prowadzone w banku przelew bez opłat bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł 1,50 zł
realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: za każdy

a) na rachunki prowadzone w banku przelew bez opłat bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł 1,00 zł
modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: za każdą

a) złożona w formie papierowej dyspozycję bez opłat 5,00 zł

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

odwołanie zlecenia stałego: za każdą

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

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

Polecenie zapłaty: za każdą
złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty dyspozycję bez opłat 5,00 zł
realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika bez opłat 2,00 zł
odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na 5,00 zł 10,00 zł

c) zawiadomienie (listem poleconym) o odmowie wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku 

środków na rachunku dłużnika 

za każde pismo
10,00 zł 20,00 zł

8. Ustanowienie hasła do rachunku celem informacji o stanie  środków na rachunku jednorazowo 5,00 zł 10,00 zł

9. Ustanowienie, odwołanie, powołanie nowego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję bez opłat 20,00 zł

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: -

w formie papierowej:

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce banku prowadzącej rachunek bez opłat bez opłat

b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 5,00 zł 10,00 zł

poprzez elektroniczne kanały dostępu bez opłat bez opłat

Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta: za każde

z bieżącego roku kalendarzowego zestawienie 20,00 zł 30,00 zł

z lat poprzednich 20,00 zł + po 10,00 zł za 30,00 zł + po 10,00 zł za każdy 

Sporządzenie kopii: za każdy

wyciągu bankowego oraz historii rachunku: dokument
a) z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł 20,00 zł

b) z lat poprzednich 10,00 zł + po 5,00 zł za każdy 

poprzedni rok

20,00 zł + po 10,00 zł za każdy 

poprzedni rok

pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji 10,00 zł 20,00 zł
b) klient nie określi daty dokonania operacji 20,00 zł 40,00 zł

13. Za wydanie zaświadczenia za każde zaświadczenie 50 zł +VAT 100 zł +VAT

14.
Za ustanowienie, zmianę lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w 

sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

za każde odwołanie albo 

zmianę 
50,00 zł 50,00 zł

15. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 50,00 zł 50,00 zł

16. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję nie dotyczy 50,00 zł

17.
Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda 

debetowego na rachunku (po upływie terminu spłaty)
za każdy monit 30,00 zł 30,00 zł

18. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie bez opłat bez opłat

19. Za wydanie blankietów czekowych za każdą sztukę 2,00 zł 2,00 zł

20. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję 1%  min. 30,00 zł 1% min. 30,00 zł

21. Za blokadę środków na rachunku za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł

22. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł

23.

Działania banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z 

powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego 

odbiorcy

za każdą dyspozycję 50,00 zł 50,00 zł

Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej 

awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku):

1) w przypadku podjęcia gotówki bez opłat bez opłat

2) w przypadku niepodjęcia gotówki 0,5% 0,5%
25. Opłata dodatkowa za wypłatę gotówkową w formie otwartej z rachunku bankowego w 

przypadku braku wymaganego wcześniej awizowania wypłaty za każdą dyspozycję
100,00 zł 100,00 zł

26.
Opłata za odzyskanie środków pieniężnych w przypadku podania przez klienta 

nieprawidłowego unikatowego identyfikatora odbiorcy. za każdą dyspozycję
50,00 zł 100,00 zł

27. Realizacja przelewu Ekspress Elixir przelew 20,00 zł 20,00 zł

1)Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce banku

2)Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku 

przez bank

Rozdział I. Usługi dla klientów indywidualnych                                            

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty
ROR 

1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR)                      

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

ROR  MŁODZIEŻOWE

7.

1.

miesięcznie

12.

4.

5.

6.

miesięcznie

24. naliczana od kwoty do wypłaty

10.

11.

2.

3.



Taryfa Prowizji i Opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych: -
1) otwarcie rachunku bez opłat
2) prowadzenie rachunku bez opłat

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy - bez opłat

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

4.
Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem 

operatora pocztowego
- 10,00 zł

5. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności
za każde 

zaświadczenie
100 zł +VAT

6.
Ustanowienie, odwołanie, powołanie nowego pełnomocnictwa do 

dysponowania rachunkiem 
za każdą dyspozycję 20,00 zł

7.

Za ustanowienie, zmianę lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) 

posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 

śmierci 

za każdą dyspozycję 50,00 zł

8. Realizacja dyspozycji spadkobierców
od każdego 

spadkobiercy
50,00 zł

9. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 50,00 zł

10.
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc 

takiego dokumentu
za każdą dyspozycję 1,00%  min. 30,00 zł

11. Za umorzenie utraconego dowodu za każdy dokument 20,00 zł

12. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta:

1) z bieżącego roku kalendarzowego 30,00 zł
2) z lat poprzednich 30,00 zł + po 10,00 zł za każdy 

poprzedni rok

13. Sporządzenie kopii: za każdy dokument

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:

a) z bieżącego roku kalendarzowego 20,00 zł

b) z lat poprzednich 20,00 zł + po 10,00 zł za każdy 

poprzedni rok

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji 20,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji 40,00 zł

14.

Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie 

wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia 

rachunku):

1) w przypadku podjęcia gotówki bez opłat

2) w przypadku niepodjęcia gotówki 0,5%

 2. Rachunki oszczędnościowe (a'vista)

za każde zestawienie

naliczana od kwoty do 

wypłaty



Taryfa Prowizji i Opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie rachunku: 

1) terminowej lokaty oszczędnościowej - bez opłat

2. Prowadzenie rachunku:

1) terminowej lokaty oszczędnościowej - bez opłat

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek - bez opłat

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku - bez opłat

5. Realizacja przelewów: za każdy przelew

1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł:

a) na rachunki prowadzone w banku bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innach bankach 3,00 zł

c) realizowanych w systemie SORBNET
4) 30,00 zł

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

6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności za każde zaświadczenie 100 zł +VAT

8.
Za ustanowienie, zmianę lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) 

posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 
za każdą dyspozycję

50,00 zł

9. Realizacja dyspozycji spadkobierców

 od każdego spadkobiercy
50,00 zł

10. Za umorzenie utraconego dowodu za każdy dokument 50,00 zł

11. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego 

dokumentu
za każdą dyspozycję 1,00%  min. 30,00 zł

12. Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku lokaty 

terminowej na rzecz: za każdą dyspozycję

1) Banku Spółdzielczego "Wspólna Praca" w Kutnie bez opłat

2) innych podmiotów, niż wskazany w pkt 1 10,00 zł

13. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na 

wniosek klienta za każde zestawienie

1) terminowej lokaty oszczędnościowej:

a) z bieżącego roku kalendarzowego 30,00 zł

b) z każdego poprzedniego roku 30,00 zł. + 10,00 zł. za każdy 

następny rok

14.

Opłata za odzyskanie środków pieniężnych w przypadku podania przez 

klienta nieprawidłowego unikatowego identyfikatora odbiorcy.
za każdą dyspozycję 50,00 zł

4)Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce banku

 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

7. Ustanowienie, odwołanie, powołanie nowego pełnomocnictwa do 

dysponowania rachunkiem 
za każdą dyspozycję 20,00 zł



Taryfa Prowizji i Opłat

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

ROR 

1.     Opłata za udostępnienie elektronicznego kanału dostępu www. jednorazowo 20,00 zł

2.     Opłata za udostępnienie usługi SMS miesięcznie 2,00 zł

3.
Powiadomienie o wysokości salda na rachunku (raz dziennie o godz. 

20:15, od poniedziałku do piątku) 
bez opłat

4. Opłata za użytkowanie tokena: za każdy token:

1) wydanie pierwszego tokena: - jednorazowo albo 200,00 zł

- mięsiecznie 4,00 zł

3. Abonament za usługę www miesięcznie 2,00 zł

4. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta: od każdej przesyłki

1) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru bez opłat

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

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

5.
Opłata za udostępnienie autoryzacji dostępu do Banku Internetowego za 

pomocą SMS (opcja dostepna dla kientów prowadzących konta 

jednoosobowo)

jednorazowo 20,00 zł

6. Opłata za odzyskanie środków pieniężnych w przypadku podania przez 

klienta nieprawidłowego unikatowego identyfikatora odbiorcy.
za każdą dyspozycję 50,00 zł

5)Użytkownik automatycznie otrzymuje nowy token, jeżeli na co najmniej 30 dni 

przed upływem terminu ważności tokena nie złoży w banku oświadczenia o 

rezygnacji ze wznowienia.

 4. Usługi bankowości elektronicznej                                                                                                                                                   

Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty



Taryfa Prowizji i Opłat

Visa Electron 

payWave

Visa Electron 

payWave 

"młodzieżowa"

Visa Electron payWave 

"dla Seniora"

1. Wydanie karty dla: za każdą kartę
1) posiadacza rachunku bez opłat bez opłat bez opłat
2) współposiadacza rachunku bez opłat nie dotyczy nie dotyczy
3) osoby wskazanej  20,00 zł nie dotyczy nie dotyczy

2. Wydanie nowej karty  w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi 

rachunku lub osobie wskazanej
za każdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat

4. Zastrzeżenie karty - 10,00 zł bez opłat bez opłat
5. Użytkowanie karty miesięcznie za każdą 

kartę
5,00 zł 2,00 zł 5,00 zł

6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

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

7)
1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

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

6)
2% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł

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

8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł

Za ekspresowe wysłanie: 

 - nowej karty 70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł

 - duplikatu karty 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł

 - nowego PIN-u na wniosek klienta 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł

12. Niezwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z placówki SGB-Banku S.A.po upływie terminu 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

13. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji bez prowizji

14. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę
1) banków SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł
2) innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł

15. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie
1) banków SGB bez opłat bez opłat bez opłat
2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

14. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej

naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w 

dniu rozliczenia 

1% 1% 1%

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

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

Tryb pobierania opłaty

Załącznik nr 2 do Uchwały  Zarządu  Banku nr 32/2021 z dnia 

22.04.2021r. BS „Wspólna Praca” w Kutnie 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

za każdą kartę

11.

za każdą przesyłkę

naliczana od 

wypłacanej kwoty

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

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI



 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Opłata za informację zbiorczą udostępnioną osoboie fizycznej będacej 

posiadaczem rachunku oraz osobob, które uzyskały tytuł prawny do 

spadku po posiadaczu rachunku, w tym nabywców spadku, w 

rozumieniu art.. 1052 k.c.

20,00 zł

2.

Przesłanie informacji zbiorczej do klienta, o którym mowa w punkcie 1 za każde udzielenie informacji

Taryfa prowizji i opłat

6. Inne czynności i usługi bankowe                                        

za każdą zbiorczą 

informację

15 zł

(koszt listu poleconego za 

potwierdzeniem odbioru wg 

Cennika Usług Pocztowych 

Poczta Polska S.A.)



1.
Otwarcie i prowadzenie rachunku:

1) otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat
2) prowadzenie rachunku i obsługa karty MasterCard do konta miesięcznie 1,00 zł 1,00 zł

2.
Wpłaty gotówkowe na rachunek: naliczana od 

1) dokonywane w placówce banku: wpłacanej kwoty

a) do kwoty 2.000,00 dziennie bez opłat bez opłat

b) powyżej kwoty 2.000,00 dziennie bez opłat 0,2% min. 10,00 zł

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce banku naliczana od 

a) do kwoty 5.000,00 dziennie wypłaconej kwoty bez opłat bez opłat

b) powyżej kwoty 5.000,00 dziennie bez opłat 0,2% min. 10,00 zł

4. Realizacja przelewów:
1) w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł: przelew

a) złożonych w formie papierowej:

- na rachunki prowadzone w banku bez opłat bez opłat

- na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł 3,00 zł

b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

- na rachunki prowadzone w banku bez opłat bez opłat

- na rachunki prowadzone w innych bankach - autoryzacja tokenem 1,00 zł 1,00 zł

- na rachunki prowadzone w innych bankach - autoryzacja SMS 1,00 zł 1,00zł + 0,40zł

d) realizowanych w systemie SORBNET
1)

30,00 zł 30,00 zł
2) w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są w systemie SORBNET) 10,00 zł 10,00 zł

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

1) złożenie zlecenia stałego za każdą dyspozycję bez opłat 3,00 zł

2) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: za każdy

a) na rachunki prowadzone w banku przelew bez opłat bez opłat
b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł 1,50 zł

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

a) na rachunki prowadzone w banku przelew bez opłat bez opłat

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

4) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: za każdą

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

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

5)
odwołanie zlecenia stałego: za każdą

a) złożone w formie papierowej dyspozycję bez opłat 4,00 zł

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat
6. Polecenie zapłaty: za każdą

1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty dyspozycję bez opłat 2,00 zł
2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika bez opłat 1,50 zł
3)

odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
2) 5,00 zł 5,00 zł

4)

 zawiadomienie (listem poleconym) o odmowie wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 

za każde pismo
10,00 zł 10,00 zł

7. Ustanowienie, odwołanie, powołanie nowego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję bez opłat 15,00 zł

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

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce banku prowadzącej rachunek bez opłat bez opłat

b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 5,00 zł 5,00 zł

2)
poprzez elektroniczne kanały dostępu bez opłat bez opłat

9. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta: za każde

1) z bieżącego roku kalendarzowego zestawienie 20,00 zł 20,00 zł

2) z lat poprzednich
20,00 zł + po 10,00 zł za każdy 

poprzedni rok

20,00 zł + po 10,00 zł za każdy 

poprzedni rok
10. Sporządzenie kopii: za każdy

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku: dokument

a) z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł 10,00 zł

b) z lat poprzednich 10,00 zł + po 5,00 zł za każdy 

poprzedni rok

10,00 zł + po 5,00 zł za każdy 

poprzedni rok
2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

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

b) klient nie określi daty dokonania operacji 20,00 zł 20,00 zł

11. Za wydanie zaświadczenia za każde zaświadczenie 30 zł +VAT 50 zł +VAT

12.
Za ustanowienie, zmianę lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia 

wkładu na wypadek śmierci 
za każde odwołanie albo zmianę 30,00 zł 30,00 zł

13. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 30,00 zł 30,00 zł

14. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję nie dotyczy 20,00 zł

15.
Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku (po upływie 

terminu spłaty)
za każdy monit 10,00 zł 10,00 zł

16. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie bez opłat bez opłat

17. Za wydanie blankietów czekowych za każdą sztukę 1,00 zł 1,00 zł
18. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję 1%  min. 25,00 zł 1% min. 25,00 zł

19. Za blokadę środków na rachunku za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł

20. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł

21.
Działania banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez 

posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy
za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł

22.
Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem 

prowadzenia rachunku):

23.
Opłata dodatkowa za wypłatę gotówkową w formie otwartej z rachunku bankowego w przypadku braku wymaganego 

wcześniej awizowania wypłaty za każdą dyspozycję
40,00 zł 40,00 zł

24.
Opłata za odzyskanie środków pieniężnych w przypadku podania przez klienta nieprawidłowego unikatowego 

identyfikatora odbiorcy. za każdą dyspozycję
30,00 zł 50,00 zł

25.
Wydanie karty dla: za każdą kartę

posiadacza rachunku bez opłat bez opłat
współposiadacza rachunku bez opłat bez opłat
Wydanie nowej karty  w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia 20,00 zł 20,00 zł

26. Zastrzeżenie karty - 10,00 zł 10,00 zł

27. Użytkowanie karty miesięcznie za każdą kartę 0,00 zł 0,00 zł

28. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 0,00 zł 0,00 zł

29 Opłata za wypłatę gotówki:

w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat bez opłat

w kasach banków SGB
7) bez opłat bez opłat

w bankomatach za granicą bez opłat bez opłat

wypłata w innych bankomatach w kraju 3,00 zł 3,00 zł

30.
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji
0,00 zł 0,00 zł

31. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN bez opłat bez oplat

32. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji

33. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

banków SGB 4,50 zł 4,50 zł

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

34. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

banków SGB 1,00 zł 1,00 zł

innych, niż wskazane w pkt 1 1,50 zł 1,50 zł

35.
Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej

naliczana od kwoty transakcji, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji
1% 1%

36. Realizacja przelewu Ekspress Elixir przelew 20,00 zł 20,00 zł

* dotyczy rachunków założonych do 24.11.2019r.
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Obsługa "Konto za złotówkę "  (dotyczy rachunków założonych do 24.11.2019r. )                  

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

za każde sprawdzenie

ROR  MŁODZIEŻOWE ROR 

za każdą kartę

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

za każda wypłatę

naliczana od kwoty do wypłaty



1.

Otwarcie i prowadzenie rachunku:
1) otwarcie rachunku - bez opłat
2) prowadzenie rachunku miesięcznie bez opłat

2.

Wpłaty gotówkowe na rachunek:
naliczana od 

dokonywane w placówce banku: wpłacanej kwoty bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce banku naliczana od wypłacoej kwoty bez opłat

4. Wypłata gotówki w bankomacie w bankomatach sieci SGB oraz BPS bez opłat

5 Wypłata gotówki w bankomacie
    w bankomatach obcych sieci kraju         

w bankomatach za granicą w krajach UE

0,00 zł. - pięć pierwszych transakcji w miesiacu                                         

2% minimum 5,00 zł. - szósta i kolejne transakcje w miesiącu 3% 

minimum 10,00 zł.- szósta i kolejne transakcje w miesiącu

0,00 zł. - pięć pierwszych transakcji w miesiacu łącznie z 

transakacjami z poz. 7                                                             

3,00 zł.   - szósta i kolejne transakcje w miesiącu

0,00 zł. - pięć pierwszych transakcji w miesiacu łącznie z 

transakacjami z poz. 6  

1,40 zł. - szósta i kolejne transakcje w miesiącu
8 Polecenie zapłaty: za każdą

1)
złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty dyspozycję bez opłat

2)

realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika bez opłat

3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody 

na korzystanie z polecenia zapłaty
bez opłat

4)
 zawiadomienie (listem poleconym) o odmowie wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku 

środków na rachunku dłużnika 

za każde pismo
bez opłat

9. Ustanowienie, odwołanie, powołanie nowego pełnomocnika do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 15,00 zł

10. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: -

1) w formie papierowej:

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce banku prowadzącej rachunek bez opłat

b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 5,00 zł

2) poprzez elektroniczne kanały dostępu bez opłat
11. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na wniosek klienta: za każde

1) z bieżącego roku kalendarzowego zestawienie 20,00 zł

2) z lat poprzednich 20,00 zł + po 10,00 zł za każdy poprzedni rok

12. Sporządzenie kopii: za każdy

1)
wyciągu bankowego oraz historii rachunku: dokument

a) z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł

b) z lat poprzednich 10,00 zł + po 5,00 zł za każdy poprzedni rok
2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji 10,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji 20,00 zł

13. Za wydanie zaświadczenia za każde zaświadczenie 50 zł +VAT

14.
Za ustanowienie, zmianę lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku 

w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 
za każde odwołanie albo zmianę 30,00 zł

15. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 30,00 zł

16. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł

17.
Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda 

debetowego na rachunku 
za każdy monit 10,00 zł

18. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie bez opłat

19.
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu

za każdą dyspozycję 1%  min. 25,00 zł

20. Za blokadę środków na rachunku za każdą dyspozycję 10,00 zł

21.

Działania banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z 

powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego 

odbiorcy

za każdą dyspozycję 20,00 zł

22.
Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej 

awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku):

1) w przypadku podjęcia gotówki bez opłat

2) w przypadku niepodjęcia gotówki 0,2%

23.
Opłata dodatkowa za wypłatę gotówkową w formie otwartej z rachunku bankowego w 

przypadku braku wymaganego wcześniej awizowania wypłaty za każdą dyspozycję
40,00 zł

24. Opłata za odzyskanie środków pieniężnych w przypadku podania przez klienta 

nieprawidłowego unikatowego identyfikatora odbiorcy. za każdą dyspozycję
30,00 zł

Wydanie karty dla: za każdą kartę
25. posiadacza rachunku bez opłat

współposiadacza rachunku bez opłat

26. Wydanie nowej karty  w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia

27. Zastrzeżenie karty - 10,00 zł

28. Użytkowanie karty miesięcznie za każdą kartę 0,00 zł

29. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 0,00 zł

30. Wydanie numeru PIN za każdy numer PIN bez opłat

31. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

banków SGB 4,50 zł

innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł

32. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie

1) banków SGB 1,00 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,50 zł

33.
Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej

naliczana od kwoty transakcji, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji
1%

34.
Opłata za udostępnienie elektronicznego kanału dostępu www. miesięcznie

bez opłat

35. Realizacja przelewu Ekspress Elixir przelew 20,00 zł

Realizacja przelewów w tym zlecenie stałe przelew

7

6

naliczana od kwoty do wypłaty

za każdą kartę

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
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8. Podstawowy rachunek płatniczy                           

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

bez opłat

Realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: za każdy



WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Płatnosci mobilne BLIK

1. Aktywacja BLIK 0,00 zł

3. Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 0,00 zł.

2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1 0,00 zł.

3) w bankomatach za granicą nie dotyczy

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 0,00 zł.

5. Krajowa transakcja płatnicza bez opłat

6. Zmiana limitu transakcyjnego bez opłat

Taryfa prowizji i opłat

9. Instrument płatniczy  BLIK                                    

0,00 zł2. Użytkowanie BLIK



Załącznik nr 3 do Uchwały  Zarządu  Banku nr 32/2021 z dnia 

22.04.2021r. BS „Wspólna Praca” w Kutnie 

Otwarcie i prowadzenie rachunku:

1) otwarcie rachunku - bez opłat

2) prowadzenie rachunku miesięcznie 0,00 zł

Wpłaty gotówkowe na rachunek: naliczana od 

dokonywane w placówce banku: wpłacanej kwoty

a) do kwoty 2.000,00 dziennie bez opłat

b) powyżej kwoty 2.000,00 dziennie 0,25% min. 12,00 zł

Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce banku naliczana od 

a) do kwoty 5.000,00 dziennie wypłaconej kwoty bez opłat

b) powyżej kwoty 5.000,00 dziennie 0,25% min. 12,00 zł

Realizacja przelewów:

w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł: przelew

a) złożonych w formie papierowej:

- na rachunki prowadzone w banku bez opłat

- na rachunki prowadzone w innych bankach 3,00 zł

b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu i aplikacji mobilnych:

- na rachunki prowadzone w banku bez opłat

- na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00zł + 0,40zł

d) realizowanych w systemie SORBNET
1) 30,00 zł

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

Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, 

przelew z datą przyszłą):

złożenie zlecenia stałego za każdą dyspozycję 5,00 zł

realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: za każdy

a) na rachunki prowadzone w banku przelew bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,50 zł

realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: za każdy

a) na rachunki prowadzone w banku przelew bez opłat

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

modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: za każdą

a) złożona w formie papierowej dyspozycję 5,00 zł

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat

odwołanie zlecenia stałego: za każdą

a) złożone w formie papierowej dyspozycję 5,00 zł

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat

Polecenie zapłaty: za każdą

złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty dyspozycję 5,00 zł

a) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2,00 zł

b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na 

korzystanie z polecenia zapłaty
2) 10,00 zł

c) zawiadomienie (listem poleconym) o odmowie wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków 

na rachunku dłużnika 

za każde pismo
20,00 zł

7. Ustanowienie hasła do rachunku celem informacji o stanie  środków na rachunku jednorazowo 10,00 zł

8. Ustanowienie, odwołanie, powołanie nowego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 20,00 zł

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: -

w formie papierowej:

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce banku prowadzącej rachunek bez opłat

b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 10,00 zł

poprzez elektroniczne kanały dostępu bez opłat

Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta: za każde

z bieżącego roku kalendarzowego zestawienie 30,00 zł

z lat poprzednich 30,00 zł + po 10,00 zł za każdy poprzedni rok

Sporządzenie kopii: za każdy

wyciągu bankowego oraz historii rachunku: dokument

a) z bieżącego roku kalendarzowego 20,00 zł

b) z lat poprzednich 20,00 zł + po 10,00 zł za każdy poprzedni rok

pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji 20,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji 40,00 zł
12. Za wydanie zaświadczenia za każde zaświadczenie 100 zł +VAT

13.
Za ustanowienie, zmianę lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w 

sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 
za każde odwołanie albo zmianę 50,00 zł

14. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 50,00 zł

15. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 50,00 zł

16.
Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego 

na rachunku (po upływie terminu spłaty)
za każdy monit 30,00 zł

17. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie bez opłat

18. Za wydanie blankietów czekowych za każdą sztukę 2,00 zł

19. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję 1% min. 30,00 zł

20. Za blokadę środków na rachunku za każdą dyspozycję 20,00 zł

21. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów za każdą dyspozycję 20,00 zł

22.
Działania banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z 

powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy
za każdą dyspozycję 50,00 zł

Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, 

zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku):

1) w przypadku podjęcia gotówki bez opłat

2) w przypadku niepodjęcia gotówki 0,5%

24.
Opłata dodatkowa za wypłatę gotówkową w formie otwartej z rachunku bankowego w przypadku 

braku wymaganego wcześniej awizowania wypłaty za każdą dyspozycję
100,00 zł

25.
Opłata za odzyskanie środków pieniężnych w przypadku podania przez klienta nieprawidłowego 

unikatowego identyfikatora odbiorcy. za każdą dyspozycję
100,00 zł

26. Realizacja przelewu Ekspress Elixir przelew 20,00 zł

1)Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce banku

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

bank

4.

5.

6.

9.

10.

11.

ROR DLA SENIORA

naliczana od kwoty do wypłaty

1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) dla Seniora                   

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

23.

1.

2.

3.


