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Część: I Rachunki bankowe   

d) Opłaty i prowizje związane z obsługą rachunków bankowych powierniczych  

  Rachunki   deweloperskie otwarte  
  Rachunki  dewelopersk ie  zamknięte  

 

 

Lp. 
Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania Stawka 

Rachunki deweloperskie otwarte 

1. Rozpatrzenie wniosku o otwarcie 
rachunku otwartego  Jednorazowo 

1 000,00 zł (na poczet opłaty za otwarcie 
rachunku otwartego) 

2. 
 

Otwarcie rachunku otwartego 

Jednorazowo  

a) 4 000,00 zł (w ramach tej opłaty zalicza się 
opłatę za rozpatrzenie wniosku o otwarcie 
rachunku otwartego) w przypadku 
korzystania z kredytu na inwestycję 
związaną z rachunkiem powierniczym  
w Banku Spółdzielczym w Gliwicach; 

b) 10 000,00 zł (w ramach tej opłaty zalicza 
się opłatę za rozpatrzenie wniosku  
o otwarcie rachunku otwartego) w 
przypadku niekorzystania z kredytu na 
inwestycję związaną z rachunkiem 
powierniczym w Banku Spółdzielczym  
w Gliwicach 

3. Opłata za prowadzenie rachunku 
otwartego 

Miesięcznie 100,00 zł 

4. Prowizja od wpłat na rachunek 
otwarty 

Każdorazowo 
0,30% w przypadku wpłat gotówkowych, nie 
mniej niż 30,00 zł  

5. Prowizja od wypłat z rachunku 
otwartego 

Każdorazowo 

a) 0,05% w przypadku wypłat 
bezgotówkowych, nie mniej niż 25,00 zł 

b) 0,20% w przypadku wypłat gotówkowych, 
nie mniej niż 100,00 zł  

6. Opłata za audyt cząstkowy 
Każdorazowo 

900,00 zł + 1,20 zł za każdy dodatkowy 
kilometr w przypadku, gdy odległość miejsca 
inwestycji od Gliwic przekracza 50 km  

7. Opłata za audyt końcowy 

Każdorazowo 

1 800,00 z ł+ 1,20 zł za każdy dodatkowy 
kilometr w przypadku, gdy odległość miejsca 
inwestycji od Gliwic przekracza 50 km 

8.  Opłata za realizację polecenia 
przelewu w PLN  

a) standardowego 
b) wykonywanego w 

systemie EXPRESS ELIXIR
1
 

Każdorazowo 

 
 

a) 5,00 zł przelew w formie papierowej 
b) 20,00 zł przelew w formie papierowej  
 

9. Wydanie zaświadczenia o 
wykonaniu polecenia przelewu  

Każdorazowo 
5,00 zł 
 

                                                 
1
 Maksymalna kwota jednorazowego przelewu w systemie Express Elixir wynosi 20 000,00 zł 
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10. Wyciąg  
a) miesięczny  
 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 

11. Odpis wyciągu z rachunku 
bankowego z załącznikami z 
danego dnia:  

a) z bieżącego roku 
b) z lat ubiegłych   

Każdorazowo 

 
 
 
a) 10,00 zł za odpis + 5,00 zł za każdy załącznik  
b) 20,00 zł za odpis + 10,00 zł za każdy 

załącznik 

12. Zmiana warunków umowy 
rachunku bankowego 

Każdorazowo 
 

35,00 zł  

13. Zmiana karty wzorów podpisów Każdorazowo 5,00 zł 

14. Opłata za niezrealizowanie 
zgłoszonej wypłaty gotówkowej 

Każdorazowo 
50,00 zł 

15. Zaświadczenia różne Każdorazowo 35,00 zł 

16. Czynności związane z 
wypowiedzeniem umowy przez 
Bank 

Jednorazowo 
500,00 zł 

UWAGA:  wszystkie prowizje i opłaty pobierane są w ciężar innego rachunku, prowadzonego w Banku  
                Spółdzielczym w Gliwicach  

Rachunki deweloperskie zamknięte 

1. Rozpatrzenie wniosku o otwarcie 
rachunku zamkniętego 

Jednorazowo 
1 000,00 zł (na poczet opłaty za otwarcie 
rachunku zamkniętego) 

2. 
 
 

Otwarcie rachunku zamkniętego 

Jednorazowo  

a) 2 000,00 zł(w ramach tej opłaty zalicza się 
opłatę za rozpatrzenie wniosku o otwarcie 
rachunku zamkniętego) w przypadku 
korzystania z kredytu na inwestycję 
związaną z rachunkiem powierniczym  
w Banku Spółdzielczym w Gliwicach 

b) 5 000,00 zł (w ramach tej opłaty zalicza się 
opłatę za rozpatrzenie wniosku o otwarcie 
rachunku zamkniętego) w przypadku 
niekorzystania z kredytu na inwestycję 
związaną z rachunkiem powierniczym  
w Banku Spółdzielczym w Gliwicach 

3. Opłata za prowadzenie rachunku 
zamkniętego 

Miesięcznie – opłata 
pobierana w ostatnim 

dniu miesiąca 

50,00 zł 

4. Prowizja od wpłat na rachunek 
zamknięty 

Każdorazowo 
0,30% w przypadku wpłat gotówkowych, nie 
mniej niż 30,00 zł 

5. Prowizja od wypłat z rachunku 
zamkniętego 

Każdorazowo 

a) 0,05% w przypadku wypłat 
bezgotówkowych, nie mniej niż 25,00 
zł 

b) 0,20% w przypadku wypłat 
gotówkowych, nie mniej niż 100,00 zł 

6. Opłata za audyt cząstkowy 
Każdorazowo 

900,00 zł + 1,20 zł za każdy dodatkowy 
kilometr w przypadku, gdy odległość miejsca 
inwestycji od Gliwic przekracza 50 km  



 

  

Tabela opłat i prowizji 
   obowiązuje od 16.10.2019 roku 

3 

 

7. Opłata za audyt końcowy 
Każdorazowo 

1 800,00 z ł+ 1,20 zł za każdy dodatkowy 
kilometr w przypadku, gdy odległość miejsca 
inwestycji od Gliwic przekracza 50 km 

8.  Opłata za realizację polecenia 
przelewu w PLN 

a) standardowego 
b) wykonywanego w 

systemie EXPRESS ELIXIR
2
  

Każdorazowo 

 
 

a) 5,00 zł przelew w formie papierowej  
b) 20,00 zł przelew w formie papierowej 

 

9. Wydanie zaświadczenia o 
wykonaniu polecenia przelewu  

Każdorazowo 
5,00 zł 
 

10. Wyciąg  
a) miesięczny  
 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 

11. Odpis wyciągu z rachunku 
bankowego z załącznikami z 
danego dnia:  

a) z bieżącego roku 
b) z lat ubiegłych   

Każdorazowo 

 
 
 
a) 10,00 zł za odpis + 5,00 zł za każdy załącznik  
b) 20,00 zł za odpis + 10,00 zł za każdy 

załącznik 

12. Zmiana warunków umowy 
rachunku bankowego 

Każdorazowo 
 

35,00 zł  

13. Zmiana karty wzorów podpisów Każdorazowo 5,00 zł 

14. Opłata za niezrealizowanie 
zgłoszonej wypłaty gotówkowej 

Każdorazowo 
50,00 zł 

15. Zaświadczenia różne Każdorazowo 35,00 zł 

16. Czynności związane z 
wypowiedzeniem umowy przez 
Bank 

Jednorazowo 
500,00 zł 

UWAGA:  wszystkie opłaty i prowizje pobierane są w ciężar innego rachunku, prowadzonego w Banku  
                Spółdzielczym w Gliwicach  
 

                                                 
2
 Maksymalna kwota jednorazowego przelewu w systemie Express Elixir wynosi 20 000,00 zł 


