
 

  

 
III    INNE USŁUGI 

OBOWIĄZUJE OD 15.12.2019 R. 

 
TAB. 3  Usługi różne 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Czynności kasowe – wpłaty  

1.1 na rachunki Klientów w innych bankach w PLN od transakcji 0,5% min. 5 zł  

2. Czynności kasowe - wypłaty 

2.1 wypłata z rachunku „Zlecenia do wypłaty”: 

2.1.1  w PLN od kwoty 
0,5% (nie mniej niż 30 zł  

nie więcej niż 200 zł) 

2.1.2  w walucie wymienialnej od kwoty 0,5% (nie mniej niż 50 zł) 

3. Przelew na rachunki w innych bankach w systemie SORBNET jednorazowo 30 zł  

4. Przechowywanie depozytu kwartalnie 
25 zł (20,33 zł 
+23%VAT) 

5. Wymiana bilonu i banknotów od kwoty 2% min. 5 zł 

6. 
Przyjęcie i odwołanie zastrzeżenia dokumentów tożsamości 
od osób nie będących Klientami Banku 

od usługi 50 zł (40,65 + 23% VAT) 

7. 
Usługi nietypowe nieprzewidziane w Tabeli dotyczące 
rachunków depozytowych lub kredytowych 

od usługi 10 zł – 50 zł 

8. 

Udzielenie zbiorczej informacji z Centralnej Informacji o 
rachunkach bankowych osobom, o których mowa w art. 92ba 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz 
organom i instytucjom, o których mowa w art. 105b ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 

każdorazowo 
25 zł (20,33 zł 

+23%VAT) 

9. 
Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych na 
wniosek Klienta 

za dokument 10 zł (8,13 zł +23%VAT) 

10. 

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji 
stanowiących tajemnicę bankową (w tym m.in. o  Kliencie 
i/lub prowadzonych rachunkach bankowych) uprawnionym 
przez ustawę osobom, organom i instytucjom, z wyłączeniem 
komorników sądowych i przypadków wymienionych w 
przepisach szczególnych 1 

jednorazowo 

 
 
 

40 zł 

11. 
Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji 
komornikowi sądowemu 

 

1. Informacja 
przetwarzana w 
postaci papierowej - 
za stronę 2) 
 

2. Informacja 
przetwarzana w 
postaci elektronicznej 
- za stronę  

 
3. Informacja 

nieprzetworzona w 
postaci papierowej - 
za stronę 

 
4. Informacja 

nieprzetworzona w 
postaci elektronicznej 
albo przetwarzanej w 
sposób 
zautomatyzowany - za 
stronę 

 
5. Informacja, która 

zawiera tabela, 
diagramy, zdjęcia, 
wykresy i mapy 
sporządzona przez 

20 zł 
 
 
 
 

10 zł 
 
 
 
 
 

10 zł 
 
 
 

5 zł 
 
 
 
 
 
 
 

40 zł 
 
 
 
 



TABELE OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SUWAŁKACH 
 

2 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

udzielającego - za 
stronę 

 
6. Informacja o danych 

adresowych numerze 
lub historii rachunku 
bankowego, miejscu 
zatrudnienia dłużnika, 
wysokości 
wynagrodzenia, która 
polega za 
wygenerowaniu 
danych z systemu 
komputerowego:  
6.1.  udostępniona w 

postaci 
papierowej - za 
stronę 

6.2. udostępniona w 
postaci 
elektronicznej za 
stronę 

 
7. Wynagrodzenie za 

drugą i każdą kolejną 
stronę tekstu; 
wynagrodzenie łączne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 zł 
 
 
 

5 zł 
 

 
 
 

5 zł 
 
 

45 zł 
 
1 Bank nie pobiera opłat za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową w przypadku, gdy 

udzielenie informacji następuje na żądanie:  
1) sądu lub prokuratora w toku postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe; 
2) prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystywania działalności banków do celów mających związek z przestępstwem, o którym 

mowa w art. 299 Kodeksu karnego; 
3) osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego oraz inspektora nadzoru bankowego; 
4) organu Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie uregulowanym w odrębnych ustawach; 
5) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących numerów rachunków bankowych płatników składek oraz danych 

umożliwiających identyfikację posiadaczy tych rachunków; 
6) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa w 
związku z postępowaniami sprawdzającymi prowadzonymi na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych; 

7) prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub 
czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia - w zakresie informacji przekazywanych na potrzeby tych postępowań. 

 
2 Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę uważa się 1125 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności 

litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Strona rozpoczęta liczy się 
jako cała. 

 
 
 

 
 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT

