
POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY 
W WĘGROWIE 

 

        Załącznik 25.1 
DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM 

Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z 
rachunkiem płatniczym. 
Pełne informacje na temat opłat lub prowizji dotyczących pozostałych usług świadczonych i powiązanych z 
rachunkiem zawiera TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W 
WĘGROWIE z dnia 08.06.2018r. stanowiąca załącznik do wzorca umownego rachunku płatniczego. 
 
Nazwa handlowa rachunku płatniczego: POL-KONTO 

Lp. Rodzaj usług (czynności)i Tryb pobierania  Stawka  

1 Kredyt w rachunku płatniczym: 

1.1 Rozpatrzenie wniosku kredytowego   jednorazowo 0 zł 

1.2 Udzielenie kredytu (w rachunku płatniczym) jednorazowo od kwoty 
kredytu 

2% dla członka Banku 
4% dla pozostałych 

min.20zł 

1.3 Wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia wobec Banku na wniosek 
Kredytobiorcy 

jednorazowo 50 zł + 23% VAT 

1.4 Wysyłanie wezwań do zapłaty za monit 4x koszt przesyłki poleconej 
 

2 Polecenie przelewu: 

2.1 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR (pow. 1 mln PLN przelew realizowany jest w systemie SORBNET) 

2.1.1 w placówce Banku 
za przelew 

3,50 zł 

2.1.2. w systemie bankowości internetowej  1 zł 

2.2 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku/ w systemie 
bankowości internetowej za przelew 40 zł 

3 Polecenie przelewu SEPA: 

3.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce Banku od transakcji 20 zł 

3.2 Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych od transakcji 20 zł 

4 Polecenie zapłaty: 

4.1 Rejestracja polecenia zapłaty w placówce Banku za zlecenie 5 zł 

4.2 Realizacja polecenia zapłaty z rachunku Posiadacza za zlecenie 1 zł 

5 Zlecenie stałe: 

5.1 Rejestracja/odwołanie zlecenia stałego w placówce Banku za zlecenie 2 zł 

5.2 Realizacja zlecenia stałego z rachunku Posiadacza za zlecenie 2 zł 

6 Powiadomienie SMS: 

6.1 Usługa powiadomienia SMS  
miesięcznie zbiorczo za 

każdy sms wysłany przez 
Bank 

0,30 zł 

7 Prowadzenie rachunku płatniczego: 

7.1 Prowadzenie rachunku miesięcznie 5 zł 



 

1 Informacje obejmujące objaśnienia pojęć zawartych w DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM 
PŁATNICZYM stanowią załącznik do niniejszego dokumentu 

Lp. Rodzaj usług (czynności)i Tryb pobierania  Stawka  

8 Przelew wewnętrzny: 
8.1 w placówce Banku 

za przelew 
0 zł 

8.2  w systemie bankowości elektronicznej 0 zł 
9 Sporządzenie zestawienia transakcji: 

9.1 Wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy jednorazowo 0 zł 

9.2 Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza za każdy miesiąc  za dokument 
 Rok bieżący 1 lub 2 zł 

Rok poprzedni 2 lub 3 zł 

10 
Transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych w obrocie z innymi państwami 
członkowskimi: 

10.1 Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0 zł 

11 
Transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do wypłat z bankomatów lub punktów obsługi w obrocie z 
innymi państwami członkowskimi: 

11.1 
Wypłaty gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych 
bankomatach krajowych oraz terminalach POS zgodnie z zawartymi 
umowami 

od transakcji 0 zł 

11.2 Wypłaty gotówkowe w innych bankomatach w kraju od transakcji 5 zł 

11.3 Wypłaty gotówkowe w bankomatach akceptujących kartę zagranicą od transakcji 2% min. 10 zł 

11.4 Wypłaty gotówkowe w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 5 zł 

11.5 Wypłaty gotówkowe w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2% min. 10 zł 

11.6 Wypłaty gotówkowe w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 5 zł 

12 Wydanie lub obsługa karty debetowej: 

12.1 Wydanie/wznowienie karty debetowej jednorazowo 0 zł 

12.2 Użytkowanie karty debetowej miesięcznie 
Visa Classic Debetowa 2 zł 

Visa payWave 3 zł 
13 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku: 

13.1 Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta za dokument 15 zł + 23% VAT 

14 Wypłata gotówki: 

14.1 Wypłata gotówki w Placówce Banku za wypłatę 0 zł 

15 Wpłata gotówki: 

15.1 Wpłata gotówkowa w Placówce Banku za wpłatę 0 zł 

16 Usługa dostępu do bankowości internetowej: 

16.1 Aktywacja dostępu jednorazowo 15 zł 

16.2 Wydanie listy haseł jednorazowo za sztukę 10 zł 

16.3 Opłata za ponowne generowanie lub odblokowanie dostępu jednorazowo 10 zł 
 
 
                                                             
 


