
         Załącznik nr 1 
         do Uchwały Zarządu 
         Banku Spółdzielczego w Głogowie 

         nr 64/3/2021 

         z dnia 28.10.2021 r. 

Aneks nr 3 

z dnia 28.10.2021 r. 

 

do „Taryfy opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Głogowie - Klienci 

Indywidualni”  z dnia  25.02.2021 r. 
 

 
Aneksem wprowadza się następujące zmiany do „Taryfy opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku 

Spółdzielczym w Głogowie - Klienci Indywidualni”:                                 

§ 1 

„1. Rozdział I otrzymuje brzmienie:   

KONTA OSOBISTE

  

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb 

pobierania 

JUNIOR ROR SENIOR LEKKIE PROSTE Podstawowy 

Rachunek 

Płatniczy 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł  0 zł 

2. Prowadzenie rachunku wraz  z 

dostępem do bankowości 

elektronicznej 

miesięcznie 0 zł 5 zł 4 zł 10 zł 20 zł 0 zł 

3. Wpłaty i wypłaty: 

Wpłata gotówkowa za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

Wypłata gotówkowa za wypłatę 0 zł 0zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4. Realizacja przelewów: 

- złożone w formie papierowej 

* polecenie przelewu 

wewnętrznego 

za przelew 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 0 zł 0 zł 

* polecenie przelewu 

zewnętrznego ELIXIR2) 
za przelew 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 0 zł 5 dyspozycji               

w miesiącu 

kalendarzowym 

bez opłat, każda 

kolejna 

2,50 zł1 ) 

* polecenie przelewu 

SORBNET 
za przelew 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 

* polecenie przelewu SEPA do 

banków krajowych 

za przelew 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

* polecenie przelewu SEPA do 

banków zagranicznych 

za przelew 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 0 zł 5 dyspozycji               

w miesiącu 

kalendarzowym 

bez opłat, każda 

kolejna 

2,50 zł1) 

* polecenie przelewu 

TARGET/SWIFT w EURO w 

ramach EOG 

za przelew 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 

* polecenie przelewu w za przelew 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% min. 40 



walucie obcej (wysłane do 

banków krajowych) 

min. 40 

zł, max. 

400 zł 

min. 40 

zł, max. 

400 zł 

min. 40 

zł, max. 

400 zł 

min. 40 zł, 

max. 400 

zł 

min. 40 zł, 

max. 400 

zł 

zł, max. 400 zł 

* polecenie wypłaty3) za przelew 0,25% 

min. 40 

zł, max. 

400 zł 

0,25% 

min. 40 

zł, max. 

400 zł 

0,25% 

min. 40 

zł, max. 

400 zł 

0,25% 

min. 40 zł, 

max. 400 

zł 

0,25% 

min. 40 zł, 

max. 400 

zł 

0,25% min. 40 

zł, max. 400 zł 

-złożone w systemie bankowości elektronicznej 

* polecenie przelewu 

wewnętrznego 

 za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

* polecenie przelewu 

zewnętrznego ELIXIR 
za przelew 0 zł 0,50 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5 dyspozycji                

w miesiącu 

kalendarzowym 

bez opłat, każda 

kolejna 

0,50 zł1) 

* polecenie przelewu Express 

Elixir2) 
za przelew 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 

* polecenie przelewu SEPA do 

banków krajowych 

za przelew 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

* polecenie przelewu SEPA do 

banków zagranicznych 

( wramach EOG) 

za przelew 0 zł 0,50 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

* polecenie przelewu 

TARGET/SWIFT w EURO w 

ramach EOG 

za przelew 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 

* polecenie przelewu w 

walucie obcej (wysłane do 

banków krajowych) 

za przelew 0,25% 

min. 30 

zł, max. 

300 zł 

0,25% 

min. 30 

zł, max. 

300 zł 

0,25% 

min. 30 

zł, max. 

300 zł 

0,25% 

min. 30  

zł, max. 

300 zł 

0,25% 

min. 30 zł, 

max. 300 

zł 

0,25% min. 30 

zł, max. 300 zł 

* polecenie wypłaty3) za przelew 0,25% 

min. 30 

zł,max. 

300 zł 

0,25% 

min. 30 

zł, max. 

300 zł 

0,25% 

min. 30 

zł, max. 

300 zł 

0,25% 

min. 30 zł, 

max. 300 

zł 

0,25% 

min. 30 zł, 

max. 300 

zł 

0,25% min. 30 

zł, max. 300 zł 

-polecenie przelewu w walucie 

obcej pomiędzy rachunkami w 

Grupie BPS 

za przelew 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

- realizacja przelewu walutowego otrzymanego 

* z banków krajowych od 

otrzymanego 

przelewu 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

* z banków zagranicznych w 

ramach EOG w walucie EURO 

od 

otrzymanego 

przelewu 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

* z banków zagranicznych w 

ramach EOG w walucie innej 

niż EURO 

od 

otrzymanego 

przelewu 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

* z banków zagranicznych 

spoza EOG 

od 

otrzymanego 

przelewu 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

-opłata za obsługę 

zagranicznego świadczenia 

emerytalnego lub rentowego 

od 

otrzymanego 

przelewu 

35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 

5. Zlecenie stałe: 



-realizacja zlecenia stałego złożonego w formie papierowej 

* na rachunki BS Głogów  za przelew 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 0 zł 5 dyspozycji                     

w miesiącu 

kalendarzowym 

bez opłat, każda 

kolejna 

1 zł1 ) 

* na rachunki innych banków za przelew 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 0zł 5 dyspozycji                

w miesiącu 

kalendarzowym 

bez opłat, każda 

kolejna 

2 zł1) 

* z tytułu spłat kredytów w BS 

w Głogowie 

za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

-realizacja zlecenia stałego w systemie eBankNet 

* na rachunki BS Głogów za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

* na rachunki innych banków za przelew 0 zł 0,50 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5 dyspozycji              

w miesiącu 

kalendarzowym 

bez opłat, każda 

kolejna 

0,50 zł1 ) 

* z tytułu spłat kredytów w BS 

w Głogowie 

za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 *modyfikacja dyspozycji  zlecenia stałego 

- złożone w formie papierowej za każdą 

dyspozycję 

4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 

- złożone w s systemie 

eBankNet 

za każdą 

dyspozycję 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

6. Polecenie zapłaty: 

-na rachunek wierzyciela w BS od każdej 

operacji 

1  zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 0 zł 

-na rachunek wierzyciela w 

innym banku 

od każdej 

operacji 

3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 5 dyspozycji               

w miesiącu 

kalendarzowym 

bez opłat, każda 

kolejna 

1 zł1) 

-odwołanie przez dłużnika 

zgody na obciążenie rachunku 

od każdej 

operacji 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

-zmiana dyspozycji 

 

za zlecenie 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

7. Elektroniczne kanały dostępu 

-opłata za komunikat SMS do 

autoryzacji zleceń 

opłata za 

każdy 

wysłany 

SMS 

0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0 zł 0 zł 5 dyspozycji                    

w miesiącu 

kalendarzowym 

bez opłat, każda 

kolejna 

0,25 zł1 ) 

-wprowadzanie dodatkowego 

użytkownika do eBankNetu 

jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

-za odblokowanie  jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 



/zablokowanie eBankNetu 

-zmianę w karcie uprawnień jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

8. Usługa jSMSBankNet do 

wskazanego rachunku 

miesięcznie 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł brak usługi 

9. Zmiana numeru telefonu do 

przekazywania komunikatów 

jSMSBankNet oraz 

bankowości elektronicznej 

jednorazowo 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł brak usługi 

10. Przekazanie środków (przelew) 

na rachunek wskazany przez 

organ egzekucyjny w zajęciu 

egzekucyjnym / 

zabezpieczającym 

za przelew 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

11. Za sprawdzenie, sporządzenie i 

przekazanie informacji 

stanowiących tajemnicę 

bankową osobom, organom i 

instytucjom, określonym w art. 

105 Prawa Bankowego 

za czynność 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

12. Za czynności związane                                    

z ustanowieniem, zmianą lub 

odwołaniem pełnomocnictwa  

do rachunku (prowizji nie 

pobiera się gdy 

pełnomocnictwo udzielone jest 

w dniu otwarcia rachunku) 

za czynność 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

13. Zmiana rachunku z  

indywidualnego na wspólny 

za zmianę 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł - 

14. Zmiana rachunku z opłatą 

wyższą za prowadzenie  na 

rachunek z opłatą niższą 

(zmieniając na rachunek z 

opłatą wyższą zmiana 

bezpłatna) 

za czynność 30 zł - 

15. Za zmianę karty wzorów 

podpisu (na życzenie Klienta) 

za  zmianę 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

16. Koszty upomnień z tytułu 

niezapłaconej prowizji 

za każde 

wysłane 

upomnienie 

20 zł 20  zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

17. Przyjęcie, zmiana lub 

odwołanie dyspozycji 

(oświadczenia) posiadacza 

rachunku w sprawie 

przeznaczenia środków 

zgromadzonych na rachunku 

na wypadek jego śmierci 

za dokument 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

18. Realizacja dyspozycji 

spadkobierców 

za każdą 

dyspozycję 

40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 

19. Likwidacja rachunku  10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

20. Zlecenie poszukiwania 

przekazu w obrocie 

dewizowym/ postępowanie 

wyjaśniające wykonane na 

zlecenie BS (opłaty nie pobiera 

się, jeżeli przyczyną 

 100 zł + 

koszty 

banków 

trzecich 

100 zł + 

koszty 

banków 

trzecich 

100 zł + 

koszty 

banków 

trzecich 

100 zł + 

koszty 

banków 

trzecich 

100 zł + 

koszty 

banków 

trzecich 

100 zł + koszty 

banków trzecich 



postępowania był błąd Banku 

BPS S.A.) 

21. Realizacja  polecenia przelewu 

w trybie pilnym (dostępna dla 

walut EURO, USD, GBP, PLN) 

za przelew 130 zł 130 zł 130 zł 130 zł 130 zł 130 zł 

22. Zmiany/korekta/odwołanie 

zrealizowanego przekazu w 

obrocie dewizowym, 

wykonane na zlecenie Klienta 

od transakcji 120 zł + 

koszty 

banków 

trzecich 

120 zł + 

koszty 

banków 

trzecich 

120 zł + 

koszty 

banków 

trzecich 

120 zł + 

koszty 

banków 

trzecich 

120 zł + 

koszty 

banków 

trzecich 

120 zł + koszty 

banków trzecich 

23. Wydanie na prośbę BS 

zaświadczenia  

potwierdzającego wykonanie 

przekazu w obrocie 

dewizowym (przekazywanie 

wyłącznie w formie 

elektronicznej) 

od transakcji 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

24. Realizacja polecenia przelewu 

z opcją kosztową OUR 

za przelew 90 zł 90 zł 90 zł 90 zł 90 zł 90 zł 

1) Zgodnie  z  Ustawą z 19 sierpnia 2011 r. o  usługach  płatniczych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 659) – krajowe transakcje płatnicze, w tym 

przelewy krajowe  realizowane w walucie obcej, w pakiecie  5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione 

z opłat. Za każdą kolejną transakcję płatniczą w miesiącu kalendarzowym Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za 

czynności bankowe. 
2)  Maksymalna kwota przelewu to 20 000 zł. 
3)  Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty  banków pośredniczących określone w pkt. 24 w przypadku opcji 

kosztowej „OUR“. “. 
 

 
2.  Dodano „Rozdział VIII 

 

 Karta Debetowa Visa Euro( do rachunku w walucie wymienialnej) 
Tryb pobierania Stawka 

1. Opłata za kartę 

-opłata za wydanie karty jednorazowo 0 zł 

- opłata za użytkowanie karty miesięcznie 4 zł 

- wznowienie karty jednorazowo 0 zł 

- wydanie duplikatu karty 1) jednorazowo 20 zł 

2. Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne  transakcje  płatnicze 

przy użyciu karty  debetowej  do płatności bezgotówkowych2) 
od transakcji 0 zł 

3. Wypłaty gotówki w bankomatach i w kasach banków  2) 

 - we wskazanych bankomatach Grupy BPS S.A. i innych banków  

krajowych oraz terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami3) 
od transakcji 0 zł 

- w innych bankomatach w kraju 3% min. 3,50 zł 

- zagraniczne, w tym transgraniczne  transakcje płatnicze  przy 

użyciu karty debetowej do płatności  gotówkowych w  ramach 

EOG4) w walucie EUR 

3% min 3,50 zł 

- zagraniczne, w tym transgraniczne  transakcje płatnicze  przy 

użyciu karty debetowej do płatności  gotówkowych w  ramach 

EOG4) w walucie obcej, innej niż EUR oraz poza EOG 

3% min 10 zł 

- w punktach akceptujących kartę w kraju 3% min 10 zł 

- w punktach akceptujących kartę  za granicą 3% min 10 zł 

4. Sprawdzenie salda w bankomacie  3)   od transakcji 2 zł 



5. Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN n a wniosek 

Użytkownika 

od zlecenia 10 zł 

6. Zmiana danych użytkownika karty od zlecenia 5 zł 

7. Czasowe zablokowanie i odblokowanie karty od zlecenia 10 zł 

8. Zmiana dziennych limitów operacji bezgotówkowych i 

gotówkowych  na wniosek klienta – za każdą zmianę 

od zlecenia 10 zł 

 1)  opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie duplikatu  karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku, 
2)  dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych  i wypłat gotówki dokonanych  poza granicami kraju 

pobierana jest  dodatkowa prowizja  Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego  VISA w przypadku transakcji  

dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego i PLN, 
 3)  lista bankomatów dostępna w placówkach Banku, 
 4)  EOG Europejski Obszar Gospodarczy.”. 

§ 2 

Pozostała treść „Taryfy opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Głogowie - Klienci 

Indywidualni”  pozostaje bez zmian. 

§ 3 
 
Aneks stanowi integralną część „Taryfy opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym                  

w Głogowie - Klienci Indywidualni”. 
 


