
Rozdział 3 

Obrót oszczędnościowy 
 

 

Lp. Wyszczególnienie Stawka 

podstawowa 

Stawka 

min. 

Stawka 

maks. 

1 2 3 4 5 

1. Otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego bez opłat   

2. Wpłaty i wypłaty dotyczące rachunków 

oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowo – 

rozliczeniowych: 

1) prowadzonych w BS 

2) prowadzonych przez banki, z którymi BS 

Głowaczów zawarł porozumienia o zastępczej 

obsłudze w obrocie oszczędnościowym 

 

 

 

bez opłat 
stosownie do 

zawartych poro-

zumień zgodnie z 

informacją w 

odrębnych 

komunikatach 

wywieszanych w 

oddziałach BS 

 

  

3. Za potwierdzenie stanu wkładu oszczędnościowego 

Klienta z innego banku Zrzeszenia Krajowego BS 

w kwocie odpowiadającej kosztowi 

3 min. rozmowy telef. w godz. 

Przedpołudniowych, na dystansie 

pow. 100 km, wg taryfy  

Orange S.A. 

4. Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu 

mającego moc takiego dokumentu z r-ków lokat 

terminowych i kont osobistych 

0,5 % 

kwoty zajętej 
5,-zł 100,-zł 

5. Za wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta o 

posiadaniu rachunku oszczędnościowo – rozlicze-

niowego i lokaty terminowej, jego wysokości oraz o 

wysokości dopisanych odsetek do wkładu itp. 

20,-zł 

  

6. Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym r-ku 

oszczędnościowo – rozliczeniowym lub lokaty 

terminowej: 

1) za bieżący rok za każde rozpoczęte 10 pozycji 

2) za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 

50% stawki podstawowej (tj. o 1,-zł) 

Uwaga: opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku 

kalendarzowym jedyną operacją jest 

dopisanie odsetek 

 

 

 

5,-zł 

  

7. Za wykonanie przelewu z rachunku oszczędnościowo 

1) rozliczeniowego na r-ki  innych banków 

2) na r-k Orange Polska S.A. 

3) na r-ki bankowe zakładu energetycznego za 

energie elektryczną 

3,50-zł 

 

2,00-zł 

2,50 zł 

  

8. Dokonywanie stałych zleceń z r-ków 

oszczędnościowo – rozliczeniowych – od każdej 

operacji. 

3,50-zł 

  

9. Za realizację polecenia zapłaty w banku dłużnika 

Odwołanie zapłaty przez dłużnika  

2-zł 

3-zł 

  



10. Dokonanie adnotacji o zmianie adresu zamieszkania  

posiadacza r-ku lokaty terminowej lub r-ku 

oszczędnościowo – rozliczeniowego 

bez opłat  

 

11. Za wydanie blankietów czekowych posiadaczom    r-

ków oszczędnościowo – rozliczeniowych 

1) za 5 czeków 

za 10 czeków 

za 20 czeków 

za 25 czeków 

2) za wydanie na wniosek Klienta pojedynczego 

blankietu czeku gotówkowego w trybie doraźnym 

3) za potwierdzenie każdego czeku 

 

 

5,-zł 

10,-zł 

20,-zł 

25,-zł 

1,-zł 

 

5,-zł 

  

12. 1) Za przyjęcie dyspozycji posiadacza r-ku w 

sprawie przeznaczenie wkładu na wypadek 

śmierci 

2) Za zmianę dyspozycji 

Uwaga: opłaty nie pobiera się za odwołanie i 

przeniesienie dyspozycji do innego banku w 

związku ze zmianą miejsca zamieszkania 

zapisodawcy 

15,-zł 

 

 

10,-zł 

  

13. Za dokonanie blokady wkładów na r-ku lokaty 

terminowej lub na r-ku oszczędnościowo – rozlicze-

niowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego 

przez inny bank 

20,-zł   

14. Za sporządzenie odpisu: 

1) wyciągu z r-ku oszczędnościowo – 

rozliczeniowego 

2) jednego dowodu do wyciągu 

Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się 

odpowiednio podwyższoną o 50% stawki 

podstawowej 

 

3,-zł 

 

1,50 –zł 

  

15. 1) Przyjęcie zgłoszenia utraty blankietów czekowych 

oraz dowodów tożsamości i wykonanie 

zastrzeżenia. 

2) Odwołanie zastrzeżenia utraty blankietów 

czekowych oraz dowodów tożsamości 

10,-zł 

+ koszty 

telekom. 

10,-zł 

+ koszty 

telekom. 

  

16. Za wydanie potwierdzenia wykonania przelewu 5,-zł   

17. Za udzielenie telefonicznej informacji o saldzie r-ku 

oszczędnościowo – rozliczeniowego – na podstawie 

umowy zawartej z Klientem po podaniu hasła 

bez opłat   

18. Za prowadzenie r-ku bankowego – miesięcznie 4,-zł   

19.    Wypłata z rach. ror na podstawie dowodu wypłaty 1,-zł   

20. Za likwidację lokaty terminowej od każdego wkładu 

wyłączeniem likwidacji lokaty ter. przed pierwszym 

terminem  

3,-zł   

21. Za zastrzeżenie książeczki 20,-zł   

22. Za umorzenie książeczki 20,- zł   

23. Za wydanie nowej książeczki 20,- zł   



 


