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Rozdział I 

 

Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w "Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe" zwanej dalej 

Taryfą, dotyczy: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lecz posiadających 

zdolność prawną, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych nie prowadzących 

działalności gospodarczej – rezydentów. 

 

Zasady pobierania opłat  i prowizji bankowych 

    1.  Opłaty i prowizje pobierane są:    

       - po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi,   

       - miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych,   

       - zgodnie z zawartą umową. 

    2.  Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa Zleceniodawca  operacji chyba, że zawarte  

         umowy stanowią inaczej.  

    3.  Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na 

        zasadach ogólnych. 

    4   Określone w niniejszej taryfie  prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i     

        pożyczek udzielonych ze środków Banku. W przypadku kredytów i pożyczek  udzielonych ze   

        środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank Spółdzielczy z innymi bankami i  

        instytucjami (np.: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) – obowiązują  

        postanowienia  tych umów, a w przypadku  ich braku należy stosować prowizje i opłaty 

        określone   w Taryfie.  

   5.  Bank  pobiera  prowizje  i  opłaty  za  czynności  bankowe  wykonywane  na  zlecenie instytucji,  

        w wysokościach określonych w zawartych umowach z Bankiem.  

   6.  W  przypadku, gdy Taryfa określa dolne  i górne granice prowizji i opłat, wysokość 

        pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie  w podanych granicach.  

   7.  Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.  

   8.  za usługi nietypowe  i nieprzewidziane w Taryfie Zarząd Banku może ustalić opłatę 

       według rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem bądź wyrazić zgodę na  

       odstąpienie   od jej pobrania.  

   9. Nie pobiera się prowizji i opłat od: -  wpłat   na   poczet   spłat   odsetek  i   kredytów   

      oraz  innych   zobowiązań   zaciągniętych   w  Banku   Spółdzielczym w Górze oraz wypłat  

       kredytów realizowanych w gotówce,   - wpłat   na  cele  społeczno – użyteczne  

       na rzecz    organizacji i fundacji, których wniesienie   upoważnia      ofiarodawcę na mocy 

       przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym.  

 10. W  przypadku  pisemnej  dyspozycji  klienta odnośnie  wystawienia  zaświadczeń,  

       przygotowania wyciągów  za okres dłuższy niż jeden miesiąc – Bank zastrzega sobie 

       czas   realizacji – do pięciu dni roboczych.  

 11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie 

       nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.  

 12  Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich klientów.  

 

 

      Odmienne postanowienia podejmuje Zarząd Banku Spółdzielczego na pisemny wniosek Klienta. 
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Uwagi

podstawowa min. maks.

Wpłaty gotówkowe

*na rachunki prowadzone w innych bankach 0,80% 5,00 zł (zwolniona z VAT)

*na rachunek ZUS 0,80% 10,00 zł (zwolniona z VAT)

*na rachunek US 0,80% 10,00 zł (zwolniona z VAT)

*na rachunki organizacji pozytku publicznego,instytucji 

powolanych w celu prowadzenia bezpośredniej działalności 

charytatywnej oraz od wplat na pomoc tretrnom dotknietym 

kleskami żywiołowymi

Wypłaty gotówkowe

*z konta"uznania do wyjaśnienia" 1% 10,00 zł (zwolniona z VAT)

*z konta"pozostałe zlecenia do wypłaty " 1% 20,00 zł (zwolniona z VAT)

Wymiana banknotów i monet na inne nominaly

*klienci posiadajacy rachunek w BS Góra

*pozostali klienci 0,50% 10,00 zł (zwolniona z VAT)

4 Sporzadzenie kopii dowodu księgowego    za jeden dokument
15,00 zł * * (z VAT)

5 Działania banku podjete w celu odzyskania kwoty transakcji 

wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez Posiadacza 

błędnego numeru rachunku bankowego (OGNIVO)

20,00 zł * * (zwolniona z VAT)

6. Przyjęcie/odwołanie zastrzeżenia  dokumentu tozsamości,karty  

w Centralnej Bazie Danych DZ
20,00 zł * * (zwolniona z VAT)

7 Polecenie przelewu za granicę w innej walucie niż złoty 20,00 zł plus                                   

koszty banku 

pośredniczącego

* * (zwolniona z VAT)

Czynności kasowe w złotych

Rozdział  II 

3

2.

1.

bez opłat

bez opłat

Stawka obowiązujaca

Rodzaj usług (czynności)Lp.



 
 

 

L.p. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

oplaty
ROR Podstawowy 

rachunek płatniczy

Uwagi

1 Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł zwolniona z VAT

Prowadzenie rachunku mies ięcznie 10 zł 0 zł zwolniona z VAT

* m-c załozenia /m-c zamknięcia 0 zł 0 zł zwolniona z VAT

*wpłata gotówka za  wpłatę 0 zł 0 zł zwolniona z VAT

*wypłata gotówka za  wypłatę 0 zł 0 zł zwolniona z VAT

*na rachunki  BS Góra za  przelew 4 zł 5 dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat. 

Każda kolejna 4,00 zł (1)

zwolniona z VAT

*na rachunki innych banków za   przelew 4 zł 5 dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat. 

Każda kolejna 4,00 zł (1)

zwolniona z VAT

*na rachunki ZUS za  przelew 7 zł 5 dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat. 

Każda kolejna 7,00 zł (1)

zwolniona z VAT

* na rachunki BS Góra za  przelew 2 zł 5 dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat. 

Każda kolejna2,00 zł (1)

zwolniona z VAT

*na rachunki innych banków 2 zł 5 dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez oplat, 

każda kolejna 2,00 zł (1)

zwolniona z VAT

3)przelew zewnętrzny w systemie SORBNET za  przelew 40 zł 40 zł zwolniona z VAT

4)polecenie przelewu za granicę w innej walucie niż złoty za  przelew 20,00 zł plus                                   

koszty banku 

pośredniczącego

20,00 zł plus                                   

koszty banku 

pośredniczącego

zwolniona z VAT

*przyjęcie dyspozycji zlecenia stałego jednorazowo 15 zł 15 zł zwolniona z VAT

*odwołanie dyspozycji zlecenia stałego jednorazowo 15 zł 15 zł zwolniona z VAT

*realizacja zlecenia stałego za przelew 5 zł 5 dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez oplat, 

każda kolejna 5,00 zł(1)

zwolniona z VAT

*na rachunki BS Góra za przelew 0 zł 0 zł zwolniona z VAT

*na rachunki innych banków za przelew 0 zł 0 zł zwolniona z VAT

*powiadomienie o braku środków na   rachunku (sms) od kazdej operacji 2 zł 2 zł zwolniona z VAT

6

*na rachunki wierzyciela w BS od kazdej operacji 5 zł 5 dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez oplat, 

każda kolejna 5,00 zł (1)

zwolniona z VAT

*odmowa z tytułu braku środków na rachunku od kazdej operacji 2 zł 2 zł zwolniona z VAT

*odwołanie przez dłuznika zgody na obciążenie rachunku od kazdej operacji 5 zł 2 zł zwolniona z VAT

*zmiana dyspozycji za zlecenie 5 zł 5 zł zwolniona z VAT

7 Blokada/odblokowanie    środków na rachunku na wniosek 

klienta pod określony cel

za czynność 30 zł 30 zł zwolniona z VAT

8 Wydanie zaświadczenia o (saldzie,obrotach) na wniosek 

klienta

za czynność 30 zł 30 zł (+Vat)

9 Realizacja tytułu wykonawczego (przelew) za czynność 100 zł 100 zł zwolniona z VAT

10 Koszty upomnień z tyt.niezapłaconej prowizji,braku środkw 

na rachunku

za czynność 10 zł 0 zł zwolniona z VAT

11 Ustanowienie\odwołanie pełnomocnictwa do rachunku za czynność 10 zł 10 zł zwolniona z VAT

12 Zmiana karty wzoru podpisów za zmianę 15 zł 15 zł zwolniona z VAT

13 Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i 

odwrotnie 

za zmianę 20 zł * zwolniona z VAT

Polecenie zapłaty

Zlecenie stałe

Rozdział III

RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

KONTA OSOBISTE

2

1) realizacja zlecenia stałego złożonego w formie papierowej

2) realizacja zlecenia stałego w systemie eBankNet

3 Wpłaty i wypłaty

1) złożone w formie papierowej

Realizacja przelewów:

2) złożone w systemie eBankNet

4

5



         

 
 
                

 
 

 

 

 

 

 
 

(1) Zgodnie z Ustawą z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 659) – krajowe   transakcje  

   

             płatnicze, w tym przelewy krajowe realizowane w walucie obcej, w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie  

   

            dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat. Za każdą kolejną transakcję płatniczą w miesiącu kalendarzowym  

   

           Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie 

rachunku

miesięcznie 3 zł 3 zł zwolniona z VAT

15 Wydanie odpisu  wyciagu bankowego jednorazowo 0 zł 0 zł zwolniona z VAT

16 Oplata za wycofanie z rozliczeń elektronicznego zlecenia 

płatniczego(np..Ognivo..)

jednorazowo 15 zl 15 zl zwolniona z VAT

17 Sporządzenie duplikatu za każdy duplikat 15 zł 15 zł (+VAT)

Dyspozycja posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia 

środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego 

śmierci

za każde odwołanie 

albo zmianę
50 zł 50 zł zwolniona z VAT

*realizacja dyspozycji spadkobierców za kazda dyspozycję 20 zł 20 zł zwolniona z VAT

19 Likwidacja rachunku jednorazowo 10 zł 10 zł zwolniona z VAT

1) dostęp jednego użytkownika do systemu eBankNet miesięcznie 0 zł 0 zł zwolniona z VAT

2) wprowadzenie dodatkowego uzytkownika do EBankNetu jednorazowo 5 zł 5 zł zwolniona z VAT

3) opłata za komunikat SMS do autoryzacji zleceń opłata za każdy 

wysłanu SMS
0,50 zł 5 dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez oplat, 

każda kolejna 0,50 zł (1)

zwolniona z VAT

5)usługa jSMSBankNet do wskazanego rachunku miesięcznie 3 zł 3 zł zwolniona z VAT

6) odblokowanie \zablokowanie eBankNetu jednorazowo 5 zł 5 zł zwolniona z VAT

1) wydanie nowej karty za każda kartę 0 zł 0 zł zwolniona z VAT

2) wznowienie karty za każda kartę 0 zł 0 zł zwolniona z VAT

3) opłata miesięczna za użytkowanie karty                                      miesięcznie 4 zł 0 zł zwolniona z VAT

5) wydanie duplikatu karty za każda kartę 20 zł 20 zł zwolniona z VAT

6)zmiana danych użytkownika karty za każda zmiana 3 zł 3 zł zwolniona z VAT

7) powtórne generowanie PIN na wniosek uzytkownika za kazda zmianę 15 zł 15 zł zwolniona z VAT

8) zmiana dziennych limitów operacjibezgotówkowych i 

gotówkowych na wniosek klienta

za kazda zmianę 20 zł 20 zł zwolniona z VAT

9) zgłoszenie zastrzezenia karty w placówce banku każde zastrzeżenie 20 zł 20 zł zwolniona z VAT

10) rejestracja kary w usłudze 3D-Secure jednorazowo 10 zł 10 zł zwolniona z VAT

Elektroniczne kanały dostępu

18

KARTY

20

21



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

L.p. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

oplaty
Rachunek bieżący 

przedsiębiorów

Rachunek                           

EXTRA ZUS 

przedsiębiorców

Rachunek bieżący 

rolników

Uwagi

1 Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł zwolniona z VAT

2 Prowadzenie rachunku bieżącego mies ięcznie 20 zł 0 zł 12 zł zwolniona z VAT

3 Prowadzenie rachunku dodatkowego mies ięcznie 20 zł * 12 zł

*wpłata gotówka za  wpłatę 0,5%min 3,00 0 zł
0,5%min 3,00 Aneks 

1/2020 z dnia 11.09.2020 zwolniona z VAT

*wpłata gotówka( konto 27006/0) 0 zł * *

*wypłata gotówka za  wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł zwolniona z VAT

*na rachunki  BS Góra za  przelew 4,00 zł * 4,00 zł zwolniona z VAT

*na rachunki innych banków za   przelew 4,00 zł * 4,00 zł zwolniona z VAT

*na rachunki ZUS za  przelew 7 zł 7 zł 7 zł zwolniona z VAT

* na rachunki BS Góra za  przelew 3,50 zł * 3,50 zł zwolniona z VAT

*na rachunki innych banków 3,50 zł * 3,50 zł zwolniona z VAT

3)przelew zewnętrzny w systemie SORBNET za  przelew 40 zł * 40 zł

4)polecenie przelewu za granicę w innej walucie niż złoty za  przelew 20,00 zł plus                                   

koszty banku 

pośredniczącego

* 20,00 zł plus                                   

koszty banku 

pośredniczącego

zwolniona z VAT

*przyjęcie dyspozycji zlecenia stałego jednorazowo 15 zł * 15 zł zwolniona z VAT

*odwołanie dyspozycji zlecenia stałego jednorazowo 15 zł * 15 zł zwolniona z VAT

*realizacja zlecenia stałego za przelew 5 zł * 5 zł zwolniona z VAT

*na rachunki BS Góra za przelew 0 zł * 0 zł zwolniona z VAT

*na rachunki innych banków za przelew 0 zł * 0 zł zwolniona z VAT

*powiadomienie o braku środków na   rachunku (sms, tel) od kazdej operacji 2 zł * 2 zł zwolniona z VAT

*na rachunki wierzyciela w BS od kazdej operacji 5 zł * 5 zł zwolniona z VAT

*odmowa z tytułu braku środków na rachunku od kazdej operacji 2 zł * 2 zł zwolniona z VAT

*odwołanie przez dłuznika zgody na obciążenie rachunku od kazdej operacji 5 zł * 2 zł zwolniona z VAT

*zmiana dyspozycji za zlecenie 5 zł * 5 zł zwolniona z VAT

8 Blokada/odblokowanie    środków na rachunku na wniosek 

klienta pod określony cel

za czynność 30 zł * 30 zł zwolniona z VAT

9 Wydanie zaświadczenia o (saldzie,obrotach) na wniosek 

klienta

za czynność 30 zł * 30 zł (+Vat)

10 Realizacja tytułu wykonawczego (przelew) za czynność 30 zł * 30 zł zwolniona z VAT

11 Koszty upomnień z tyt.niezapłaconej prowizji,braku środkw 

na rachunku

za czynność 10 zł * 10 zł zwolniona z VAT

12 Ustanowienie\odwołanie pełnomocnictwa do rachunku za czynność 10 zł 10 zł 10 zł zwolniona z VAT

13 Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i 

odwrotnie 

za zmianę 20 zł * 20 zł zwolniona z VAT

14 Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie 

rachunku

miesięcznie 3 zł * 3 zł zwolniona z VAT

15 Zmiana karty wzoru podpisów za zmianę 15 zł 10 zł 15 zł zwolniona z VAT

16 Wydanie odpisu  wyciagu bankowego każdorazowo 15 zł 10 zł 0 zł zwolniona z VAT

17 Sporządzenie duplikatu za każdy duplikat 15 zł 15 zł 15 zł (+VAT)

Rozdział IV

7

5

Polecenie zapłaty

RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW  INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW

Rachunek bieżący

4 Wpłaty i wypłaty

Realizacja przelewów:

1) złożone w formie papierowej

2) złożone w systemie eBankNet

6 Zlecenie stałe

1) realizacja zlecenoa stałego złożonego w formie papierowej

2) realizacja zlecenia stałego w systemie eBankNet



  

 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*wydanie książeczki czekowej każdorazowo 10 zł * * zwolniona z VAT

*zgłoszenie zastrzeżenia każdorazowo 40 zł * * zwolniona z VAT

*odwołanie zastrzezenia każdorazowo 40 zł * * zwolniona z VAT

19 Założenie lokaty terminowej każdorazowo 20 zł * 0 zł

20 Likwidacja lokaty terminowej każdorazowo 20 zł * 0 zł

Dyspozycja posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia 

środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego 

śmierci

za każde odwołanie 

albo zmianę
50 zł * 50 zł zwolniona z VAT

*realizacja dyspozycji spadkobierców za kazda dyspozycję 20 zł * 20 zł zwolniona z VAT

22 Zamknięcie rachunku za czynność 10 zł 10 zł 10 zł zwolniona z VAT

1) dostęp jednego użytkownika do systemu eBankNet miesięcznie 0 zł * 0 zł zwolniona z VAT

2) wprowadzenie dodatkowego uzytkownika do EBankNetu jednorazowo 5 zł * 5 zł zwolniona z VAT

4) opłata za komunikat SMS do autoryzacji zleceń opłata za każdy 

wysłanu SMS
0,25 zł * 0,25 zł zwolniona z VAT

5)usługa jSMSBankNet do wskazanego rachunku miesięcznie 3 zł * 3 zł zwolniona z VAT

6) odblokowanie \zablokowanie eBankNetu jednorazowo 5 zł * 5 zł zwolniona z VAT

1) wydanie nowej karty za każda kartę 0 zł * 0 zł zwolniona z VAT

2) wznowienie karty za każda kartę 0 zł * 0 zł zwolniona z VAT

3) opłata miesięczna za użytkowanie karty                                         
(dla  kart wydanych do 17.02.2020)

miesięcznie 3 zł * 3 zł zwolniona z VAT

4) opłata miesięczna za użytkowanie karty                                         
(dla  kart wydanych od 17.02.2020)

miesięcznie 4 zł * 4 zł zwolniona z VAT

5) wydanie duplikatu karty za każda kartę 20 zł * 20 zł zwolniona z VAT

6)zmiana danych użytkownika karty za każda zmiana 3 zł * 3 zł zwolniona z VAT

7) powtórne generowanie PIN na wniosek uzytkownika za kazda zmianę 15 zł * 15 zł zwolniona z VAT

8) zmiana dziennych limitów operacji bezgotówkowych i 

gotówkowych na wniosek klienta

za kazda zmianę 20 zł * 20 zł zwolniona z VAT

9) zgłoszenie zastrzezenia karty w placówce banku każde zastrzeżenie 20 zł * 20 zł zwolniona z VAT

10) rejestracja kary w usłudze 3D-Secure jednorazowo 10 zł * 10 zł zwolniona z VAT

24 KARTY

Książeczki czekowe umiejscowione18

21

23 Elektroniczne kanały dostępu



 
 

            

 
Aktualizacja obowiązuje od dnia 01.09.2020r. 

         Zarząd BS 

                    Protokół Zarządu nr  54/2020 z dnia 29.09.2020r. 

                

L.p. Rodzaj usług (czynności) Tryb 

pobierabania 

oplaty

Stawka 

obowiązujaca

Uwagi

1 Otwarcie rachunku oszczędnościowego i lokaty terminowej 0 zł zwolniona z VAT

2 Prowadzenie rachunku 0 zł zwolniona z VAT

3 Wpłata gotówka lokata/a'vista 0 zł zwolniona z VAT

4 Wypłata gotówka lokata/a'vista 0 zł zwolniona z VAT

*na rachunki  BS Góra za przelew 0 zł zwolniona z VAT

*na rachunki innych banków za  przelew 10 zł zwolniona z VAT

*przyjęcie wniosku o zagubieniu książeczki za czynność 20 zł zwolniona z VAT

*umorzenie utraconej książeczki za czynność 10 zł zwolniona z VAT

*wdanie nowej książeczki zamiast utraconej za czynność 20 zł zwolniona z VAT

7 Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw(cesja)      na 

inną osobę.

za czynność 50 zł zwolniona z VAT

8 Likwidacja ksiązeczki za książeczkę 5 zł zwolniona z VAT

9 Wymiana książeczki za książeczkę 5 zł zwolniona z VAT

10 Udzielenie pełnomocnictwa do jednej książeczki jednorazowo 10 zł zwolniona z VAT

11 Odwołanie pelnomocnictwa do jednej książeczki jednorazowo 10 zł zwolniona z VAT

* przyjęcie dyspozycji za czynność 50 zł zwolniona z VAT

*zmiana dyspozycji za czynność 50 zł zwolniona z VAT

*odwołanie dyspozycji za czynność 50 zł zwolniona z VAT

13 Likwidacja rachunku oszczędnościowego i lokaty terminowej za czynność 0 zł zwolniona z VAT

14 Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia ,opini oraz innych pism 

związanych z obsluga rachunku

za czynność 30 zł (+VAT)

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY TERMINOWE

Realizacja przelewów:

Rozdział V

5

Zagubienie, zniszczenie książeczki6

Dyspozycja posiadacza rachunku na wypadek śmierci12

L.p. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

oplaty
Stawka 

obowiązujaca

Uwagi

*konsumpcyjnego jednorazowo 1%-5% zwolniona z VAT

*na działalność gospodarczą jednorazowo 1%-5% zwolniona z VAT

*z dopłątą do oprocentowania(preferencyjny) jednorazowo 1%-2% zwolniona z VAT

*odnawialny w ROR jednorazowo 0% zwolniona z VAT

2 Prowizja od prolongaty kredytu za czynność 1%-5% zwolniona z VAT

3 Za złożenie i rozpatrzenie wniosku o przyznanie kredytu za czynność 0 zł zwolniona z VAT

4 Za wydanie zaświadczenia związanego z obsługa kredytu za czynność 50 zł (+VAT)

5 Sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki za czynność 100 zł (+VAT)

6 Nieterminowa splata rat kredytu za czynność 20zl zwolniona z VAT

7 Wysłanie upomnień/wezwanie do zaplaty (kwota płatna przez 

kredytobiorcęza każdy monit

za czynność 20 zł zwolniona z VAT

8 Za uzyskanie informacji o kredytobiorcy za czynność 20 zl zwolniona z VAT

Prowizja od kwoty udzielonego kredytu

Rozdział VI

OBSŁUGA KREDYTÓW 

KREDYTY

1


