
 

 

Tabela opłat i prowizji 
  obowiązuje od 01.01.2023  

Część: I Rachunki bankowe 

c) Opłaty i prowizje związane z obsługą  pozostałych rachunków 

  Rachunki  lokat  terminowych oraz  terminowych  lokat  oszczędnościowych  
  Rachunki  MIDAS IKE  
  Graniczne godz iny przy jmowania przelewów do rea l i zac j i  

 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania Stawka 
Rachunki lokat terminowych oraz terminowych lokat oszczędnościowych  

1. Minimalna wpłata na rachunek lokaty: 
a) trzydniowej 
b) jedno-, dwu- i trzydniowej 
c) innej niż wymieniona w pkt. a. i 

b. zakładanej dla osoby 
fizycznej 

d) innej niż wymieniona w pkt. b. 
zakładanej dla działalności 
gospodarczej 

Jednorazowo na każdy 
otwierany rachunek 

lokaty 

 
a) 1 000,00 zł 
b) 2 000,00 zł 
c) 100,00 zł 
 
 
d) 1 000,00 zł 

 

2. Blokada środków na rachunku Każdorazowo 35,00 zł 

3. Przekazanie środków na wskazany nr 
rachunku w przypadku zamknięcia 
rachunku (opłata pobierana jest od 
każdego zamkniętego rachunku, z 
którego środki mają zostać przekazane 
na inny wskazany rachunek) 

Jednorazowo 

10,00 zł 

4. Likwidacja książeczki oszczędnościowej  
Jednorazowo 

2,00 zł 

5. Umorzenie książeczki oszczędnościowej  
Jednorazowo 

10,00 zł 

6. Opłata za
1
: 

a) złożenie dyspozycji wkładem na 
wypadek śmierci  

b) zmianę dyspozycji wkładem na 
wypadek śmierci  

c) odwołanie dyspozycji wkładem na 
wypadek śmierci  

Każdorazowo 

 
a) 25,00 zł za każdą dyspozycję, 

 
b) 25,00 zł za każdą zmianę dyspozycji 

 
c) 25,00 zł za każde odwołanie 

dyspozycji 

7. Zmiana warunków umowy rachunku Każdorazowo 35,00 zł 

8. Opłata za sporządzenie wyciągu
2
:  

a) miesięcznego 
 wysyłany 
 odbierany w Banku 

b) po każdej operacji 
 wysyłany 
 odbierany w Banku 

Każdorazowo 

 
a) 

 0,00 zł 
 0,00 zł 

b) 
 10,00 zł 
 5,00 zł 

 Opłata za: 
a) realizację tytułu wykonawczego 

oraz dokumentu mającego moc 
takiego tytułu 

b) sporządzenie noty memoriałowej 
i uznanie rachunku wierzyciela 

Jednorazowo 
po całkowitej realizacji 

zajęcia 

 
a) 2% od kwoty, nie mniej niż 10,00 zł i 

nie więcej niż 200,00 zł 
 
b) 5,00 zł 

                                                           
1
 Dotyczy tylko terminowych lokat oszczędnościowych 

2
 Dotyczy tylko lokat terminowych 
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10. Sporządzenie zestawienia transakcji 

płatniczych (na wniosek Posiadacza 

rachunku): 

a) za rok bieżący 
b) za rok ubiegły 
c) za dwa minione lata 
d) za trzy minione lata 
e) za cztery i więcej lat ubiegłych 

Każdorazowo 

 
 
 
 
a) 15,00 zł za każdą stronę A4 
b) 30,00 zł za każdą stronę A4 
c) 45,00 zł za każdą stronę A4 
d) 60,00 zł za każdą stronę A4 
e) 67,50 zł za każdą stronę A4 

 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania Stawka 
Rachunki MIDAS – IKE 

1. Usługa bankowości telefonicznej Miesięcznie – opłata 
pobierana w ostatnim 

dniu miesiąca 

10,00 zł 

2. Opłata za sporządzanie wyciągu na 
żądanie Klienta, w zakresie lub w czasie 
innym niż wskazany umową o 
prowadzenie rachunku 
oszczędnościowego - rachunku 
Indywidualnego Konta Emerytalnego 
zawartą pomiędzy Bankiem a 
Oszczędzającym  

Każdorazowo 

Równowartość opłaty pobieranej przez 
PPUP Poczta Polska za list polecony + 
2,00 zł 

3. Opłata za dokonywanie wypłaty, 
wypłaty transferowej bądź zwrotu 
środków zgromadzonych na MIDAS – 
IKE przed upływem 12 miesięcy, od dnia 
zawarcia umowy o prowadzenie 
rachunku oszczędnościowego  - 
rachunku Indywidualnego Konta 
Emerytalnego pomiędzy Bankiem a 
Oszczędzającym 

Każdorazowo 

200,00 zł 

 

Graniczne godziny przyjmowania przelewów do realizacji 
Polecenie przelewu wewnętrznego

3
 godziny pracy danej jednostki organizacyjnej Banku

4
 

Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR) godziny pracy danej jednostki organizacyjnej Bank
4 

Polecenie przelewu (w systemie EXPRESS ELIXIR) godziny pracy danej jednostki organizacyjnej Banku
4
 

Polecenie przelewu (w systemie SORBNET) 14:30 
Polecenie przelewu (realizowane za pośrednictwem 
bankowości elektronicznej w systemie ELIXIR) 

17:00 

Polecenie przelewu (realizowane za pośrednictwem 
bankowości elektronicznej w systemie EXPRESS 
ELIXIR) 

24 h 

 

 

                                                           
3
 Realizacja polecenia przelewu na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Gliwicach 

4
 Informacja na temat godzin pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych Banku dostępna jest na stronie 

internetowej Banku http://www.bsgliwice.pl/ 


