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I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH 

1. Otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ( ROR ) bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku ROR ( miesięcznie ) 2,00 zł 

3. Otwarcie i prowadzenie rachunku  a’Vista, rachunku lokat terminowych bez opłat 

4. Wydanie książeczki oszczędnościowej a’Vista 10,00 zł 

5. Wydanie książeczki terminowej 4,00 zł 

6. Obsługa książeczek oszczędnościowych:  

 a) przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki 20,00 zł 

 b) umorzenie utraconej książeczki 20,00 zł 

 c) wystawienie nowej książeczki w miejsce umorzonej 20,00 zł 

 d) przepisanie książeczki w związku z przelewem praw ( cesja ) 20,00 zł 

7. Otwarcie i prowadzenie rachunku  bankowego dla Rady Rodziców, SKO bez opłat 

8. 
Otwarcie rachunku bankowego dla Pracowniczej Kasy Zapomogowo- 
Pożyczkowej ( jednorazowo ) 

25,00 zł 

9. Prowadzenie rachunku bieżącego dla PKZP ( miesięcznie ) 10,00 zł 

10. Otwarcie rachunku bieżącego dla osób fizycznych bez opłat 

11. Prowadzenie rachunku bieżącego dla osób fizycznych ( miesięcznie ):  

 a) rachunek bieżący rolników 7,00 zł 

 
b) rachunek bieżący pozostałych osób fizycznych ( nie prowadzących 

działalności gospodarczej ) 
5,00 zł 

12. Otwarcie rachunku  bankowego ( jednorazowo ):  

 a) bieżącego dla osób prowadzących działalność gospodarczą 25,00 zł 

 b) pomocniczego dla osób prowadzących działalność gospodarczą 10,00 zł 

 c) bieżącego innych podmiotów instytucjonalnych 25,00 zł 

 d) pomocniczego innych podmiotów instytucjonalnych 10,00 zł 

13. Prowadzenie rachunku bankowego ( miesięcznie ):  

 a) bieżącego dla osób prowadzących działalność gospodarczą 20,00 zł 

 b) pomocniczego dla osób prowadzących działalność gospodarczą 10,00 zł 

 c) bieżącego innych podmiotów Instytucjonalnych 7,00 zł 

 d) pomocniczego innych podmiotów instytucjonalnych 7,00 zł 

14. Likwidacja każdego z rachunków bankowych na wniosek Klienta bez opłat 
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15. 
Wydanie blankietów czekowych do rachunku bieżącego podmiotów  
instytucjonalnych, rachunków ROR ( 10 sztuk ) 

7,00 zł 

16. Potwierdzenie czeku gotówkowego, rozrachunkowego 5,00 zł 

17. 
Dokonywanie jednorazowych i stałych zleceń z rachunków ( od każdego 
zlecenia ) 

2,00 zł 

18. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym 50,00 zł 

19. 
Zastrzeżenie dokumentów tożsamości, książeczki oszczędnościowej 
a’vista, czeków 

20,00 zł  
(od dokumentu) 

20. Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku:  

 a) za rok bieżący ( do trzech stron wydruku ) 5,00 zł 

  za każdą następną stronę 2,00 zł 

 b) za każdy miniony rok ( do trzech stron wydruku ) 10,00 zł 

  za każdą następną stronę 2,00 zł 

21. 
Za sporządzenie jednego dokumentu do wyciągu ( ksero dokumentu 
źródłowego ) 

5,00 zł 

22. 
Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego 
tytułu z rachunku bankowego ( od każdego przelewu ) 

20,00 zł 

II. OPERACJE  BEZGOTÓWKOWE 

1. Realizacja  przelewów z rachunków:  

 a) Elixir, ZUS, Podatki:  

  podmioty prowadzące działalność i inne 4,00 zł 
(za przelew) 

  rolnicy i osoby prywatne 2,00 zł 
(za przelew) 

  przelewy internetowe 1,00 zł 
(za przelew) 

  przelewy w systemie SORBNET 15,00 zł 
(za przelew) 

2. 
Realizacja przelewów pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku 
Spółdzielczym w Nowym Targu ( przelewy wewnętrzne ) 

bez opłat 

3. Realizacja polecenia zapłaty bez opłat 

4. 
Realizacja ( sprzedaż ) przekazów w obrocie dewizowym w trybie 
standardowym: 

 

 a) przelewy SEPA 10,00 zł 

 b) przelewy regulowane 20,00 zł 

 c) polecenie wypłaty bez opłat 

5. 
Realizacja ( sprzedaż ) przekazów w obrocie dewizowym w trybie 
„przyspieszonym” ( dla przekazów w EUR, USD, GBP - nie dotyczy 
przelewów SEPA ) 

50,00 zł 

6. 
Realizacja ( sprzedaż ) przekazów w obrocie dewizowym w trybie 
„pilnym” ( dla przekazów w USD, GBP, PLN - nie dotyczy przelewów 

100,00 zł 
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SEPA ) 

7. Realizacja ( skup ) przekazów w obrocie dewizowym:  

 a) przelew SEPA 10,00 zł 

 b) przelew regulowany 10,00 zł 

 c) polecenie wypłaty bez opłat 

8. 
Brak w treści polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta  lub 
numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN ( opłata 
Non - STP ) 

30,00 zł 
(dodatkowo) 

III. OPERACJE GOTÓWKOWE 

1. 
Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki bankowe i z rachunków 
bankowych: 

 

 

ROR, a’vista, rachunków bieżących rolników, oraz rachunków bieżących 
osób fizycznych ( dotyczy wpływów związanych 
z wynagrodzeniem za pracę, zasiłkami rodzinnymi, świadczeniami 
socjalnymi ) 

bez opłat 

2. 
Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki bankowe i z rachunków 
bankowych: 

 

 a) dla osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 0,5 % 
nie mniej niż 2,00 zł 

 
b) bieżących dla osób fizycznych ( dotyczy wpływów nie związanych 

z zasiłkami rodzinnymi, świadczeniami socjalnymi 
i wynagrodzeniem za pracę ) 

0,5 % 
nie mniej niż 2,00 zł 

 c) innych podmiotów instytucjonalnych bez opłat 

3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki i z rachunków:  

 
ROR, a’vista prowadzonych przez inne Banki Spółdzielcze będące 
uczestnikami „Porozumienia w sprawie wzajemnej obsługi” 

bez opłat 

4. Wpłaty na rachunki prowadzone przez inne banki ( od każdej wpłaty ):  

  wpłaty składek ZUS 6,50 zł 

 
a) pozostałe wpłaty dokonywane w placówce Banku Spółdzielczego 

w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Rynek 11, Filii w 
Szaflarach, 34-424 Szaflary, ul. Zakopiańska 18 

 

  wpłaty do kwoty 1.000,00 zł 3,50 zł 

  wpłaty powyżej kwoty 1.000,00 zł 0,5 % 

  wpłaty składek KRUS 3,50 zł 

  energia 3,50 zł 

 
b) wpłaty dokonywane w placówce Banku Spółdzielczego Oddział w 

Niedzicy, Niedzica, ul. 3 Maja 14, Punkcie Kasowym 
w Łapszach Niżnych, 34-442 Łapsze Niżne, ul. Długa 136A  

 

  wpłaty za energię 2,00 zł 
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  wpłaty składek KRUS 2,80 zł 

  pozostałe wpłaty do kwoty 1.000,00 zł 2,80 zł 

  pozostałe wpłaty powyżej kwoty 1.000,00 zł 0,5 % 

IV. KARTY PŁATNICZE ( VISA CLASSIC DEBETOWA, VISA BUSINESS DEBETOWA ) 

1. Wydanie pierwszej i dodatkowej karty do rachunku bez opłat 

2. Wznowienie karty bez opłat 

3. Wydanie duplikatu karty 10,00 zł 

4. 
Opłata miesięczna za posiadanie karty ( od każdej karty wydanej 
do rachunku ): 

 

 a) karta Visa Classic Debetowa 2,00 zł 

 b) karta Visa Business Debetowa ( dla rolników ) 2,00 zł 

 c) karta Visa Business Debetowa ( dla firm ) 5,00 zł 

5. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju bez opłat 

6. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą bez opłat 

7. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,5 % 
nie mniej niż 3,00 zł 

8. 

Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS 
SA i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami ( lista 
bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej 
www.bankbps.pl ) 

bez opłat 

9. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł 

10. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2 % 
nie mniej niż 10,00 zł 

11. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA bez opłat 

12. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 2 % 
nie mniej niż 10,00 zł 

13. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą 2 % 
nie mniej niż 10,00 zł 

14. Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 

15. Powtórne generowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 

16. Awaryjna wypłata gotówki za granica po utracie karty 1.000,00 zł 

V. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI 

1. 
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie rachunku 
bankowego ( nie dotyczy zaświadczeń w formie wydruków z systemu ) 

20,00 zł 

2. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności ( środków na rachunku ) 50,00 zł 

3. Wydanie opinii bankowej 50,00 zł 

http://www.bankbps.pl/
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4. 
Telefoniczne potwierdzenia salda w zastępczej obsłudze 
oszczędnościowej 

10,00 zł 

5. 
Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej 
( przelewu, wpłaty ) 

5,00 zł 

6. Przyjęcie do inkasa czeków rozrachunkowych i gotówkowych 10,00 zł 

7. Za obsługę weksli ( inkaso weksli ) 30,00 zł 

8. Za zgłoszenie do protestu w razie nie zapłacenia weksla 30,00 zł 

9. Za wydanie pakietu haseł do przelewów internetowych 5,00 zł 

10. 
Przyjęcie dyspozycji Posiadacza rachunku oszczędnościowego 
w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

20,00 zł 

11. 
Zmiana dyspozycji w sprawie przeznaczenia wkładu z rachunku 
oszczędnościowego na wypadek śmierci 

20,00 zł 

12. 
Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym/niekwalifikowanym 
( z czytnikiem/bez czytnika ), oraz odnowienie certyfikatu 

zgodnie 
z cennikiem KIR 

13. Zmiana karty wzorów na wniosek Klienta 5,00 zł 

14. Wypłata na asygnatę w zastępstwie czeku 5,00 zł 

15. 
Udostępnienie bankowości internetowej w systemie EbankNet 
( jednorazowo ) 

10,00 zł 

16. 
Za czynności  i usługi nie przewidziane w „Taryfie” Bank może 
pobrać opłatę, której wysokość ustali jeden z Członków Zarządu 
w zależności od pracochłonności wykonywanej czynności. 

 

 


