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Część: VI Pozostałe opłaty i prowizje  

 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania Stawka 
Pozostałe opłaty i prowizje 

1. Prowizja pobierana od różnych 
wpłat, dokonywanych na rachunki 
w innych bankach (wpłaty obce 
dla ludności): 
a) do kwoty 400,00zł  
b) od kwoty przekraczającej 

400,00 zł 
c) systemem Express Elixir

1
 

Każdorazowo 

 
 
 
 

a) 8,00 zł 
b) 2%, nie więcej jednak niż 200,00 zł 

 
c) 2% od kwoty, nie mniej niż 20,00 zł  

i nie więcej niż 200,00 zł 

2. Prowizja od wpłat osób trzecich 
(nie będących posiadaczami 
rachunku, na który dokonywana 
jest wpłata) 

Każdorazowo 

0,33% od kwoty wpłaty nie mniej jednak niż 
4,50zł 

3. Prowizja za wpłaty obce na 
rachunki organizacji 
charytatywnych 

Każdorazowo 
0,00 zł 

4. Przeliczanie i zmiana banknotów 
(bilonu) na banknoty (bilon) o 
innych nominałach (dotyczy PLN – 
min. 20 sztuk) 
a) dla klientów posiadających 

rachunki w BS w Gliwicach 
b) dla pozostałych klientów  

Każdorazowo 

 
 
 
 

a) 1% min. 10,00 zł 
 

b) 1,5% min. 20,00 zł 

5. Sporządzenie kserokopii 
dokumentów związanych z 
rachunkiem bankowym 

Każdorazowo 
10,00 zł  - za każdą stronę 

6. Wydanie opinii o: 
a) rachunku bankowym klienta 
b) terminowości obsługi przez 

klienta kredytu udzielonego na 
cele nie związane z działalnością 
gospodarczą 

c) sytuacji ekonomicznej Klienta 
oraz terminowości obsługi przez 
Klienta kredytu udzielonego na 
cele związane z działalnością  
gospodarczą 

d) sytuacji ekonomicznej 
określającej zdolność 
kredytową Klienta związanego z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej (dodatkowo wraz 
z opinia o rachunku bankowym) 

Każdorazowo 

 
a) 50,00 zł 
b) 50,00 zł 

 
 
 

c) 100,00 zł 
 
 
 
 

d) 200,00 zł 

7. Zaświadczenia różne nie ujęte w 
innych częściach Tabeli opłat i 
prowizji 

Każdorazowo 
35,00 zł 

                                                 
1
 Maksymalna kwota jednorazowego przelewu w systemie Express Elixir wynosi 20 000,00 zł 



 

 

Tabela opłat i prowizji 
 obowiązuje od 16.10.2019 roku 

2 

 

8. Prowizja od przeprowadzenia 
rozliczenia w systemie SORBNET Każdorazowo 

30,00 zł 

9. Opłata za: 
a) realizację tytułu 

wykonawczego oraz 
dokumentu mającego moc 
takiego tytułu 

b) sporządzenie noty 
memoriałowej i uznanie 
rachunku wierzyciela 

Każdorazowo 

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

więcej niż 200,00 zł 
 
 
b) 5,00 zł 

10. Zmiana warunków umowy 
rachunku bankowego 

Każdorazowo 

35,00 zł  
 Opłata nie obowiązuje w przypadku 

dobrania przez Klienta dodatkowej usługi 
do posiadanego rachunku 

 Opłata obowiązuje w przypadku 
przekształcenia rachunku bankowego w 
inny, indywidualnej negocjacji warunków 
prowadzenia rachunku 

11. Opłata za złożenie wniosku 
dotyczącego reklamacji za 
pośrednictwem systemu OGNIVO 
dla podmiotów gospodarczych 

Każdorazowo 

20,00 zł 

12 Opłata za wniosek o udzielenie 
osobie, która uzyskała tytuł 
prawny do spadku po posiadaczu 
rachunku, zbiorczej informacji o 
rachunkach w bankach oraz 
spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo – kredytowych 

Każdorazowo 

 
 
 
30,00 zł + VAT 

13 Opłata za wniosek o udzielenie 
osobie poszukującej własnych 
rachunków zbiorczej informacji o 
jej rachunkach w bankach oraz 
spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo – kredytowych 

Każdorazowo 

 
 
 
30,00 zł + VAT 

14 Opłata za wniosek o udzielenie 
podmiotowi uprawnionemu 
zbiorczej informacji o rachunkach 
w bankach oraz spółdzielczych 
kasach oszczędnościowo – 
kredytowych 

Każdorazowo 

 
 
 
30,00 zł + VAT 

 


