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TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH  

W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  

W PIASECZNIE 

związana z działalnością depozytową Banku 
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DLA KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO 

ROZDZIAŁ I 

Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych 

oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych 

osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, 

osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami 

 

I. I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE    STAWKI OBOWIĄZUJĄCE 

1.  

Otwarcie rachunku bankowego: 

- bieżącego 0 zł 

- pomocniczego 0 zł 

2.  

Prowadzenie rachunku – miesięcznie: PAKIET I PAKIET II 

- bieżącego 18 zł 45 zł 

- pomocniczego 18 zł 45 zł 

- dla jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 18 zł nie dotyczy 

- lokacyjnego 0 zł 0 zł 

3.  Zmiana karty wzorów podpisów 10 zł 

4.  

Od wpłat gotówkowych, od każdej kwoty, dokonywanych: PAKIET I PAKIET II 

- w kasie, chyba że umowa stanowi inaczej 0,30 % min. 5 zł 0,15 %min. 5 zł 

- we wpłatomacie 0,20 % min. 5 zł 0,10 % min. 5 zł 

- we wrzutni lub tzw. wpłata zamknięta 0,25 % min. 5 zł 0,12 % min. 5 zł 

- w bilonie 1,00 % min. 5 zł 1,00 % min. 5 zł 

5.  

Wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych przez PS Bank: 

- od każdej kwoty (o ile umowa nie stanowi inaczej) 0,1 % min. 5 zł 

- powyżej kwoty 20.000 PLN lub określonej w Komunikacie niezgłoszonej na co najmniej 2 dni robocze  

przed wypłatą 

0,3 % max. 500 zł 

 

- dodatkowo od każdej kwoty w wysokości powyżej 500 zł wypłacanej w bilonie 1 % min. 50 zł 

- nieodebranie wypłaty zgłoszonej 0,3 % max. 500 zł 

6.  

Wypłata bezgotówkowa z rachunku lokacyjnego: 

1. Pierwsza wypłata w miesiącu kalendarzowym 0 zł 

2. Kolejna wypłata w miesiącu kalendarzowym 40 zł1 

7.  

Polecenie przelewu: 

- na rachunek w PS Banku – realizowany w jednostkach operacyjnych 2 zł 

- wychodzący do innego banku – realizowane w jednostkach operacyjnych 6 zł 

- realizowany z wykorzystaniem usługi bankowości elektronicznej 0,79 zł 

- przekazywane w systemie SORBNET2 tzw. „szybki przelew” 35 zł 

8.  

Zlecenie stałe: 

1. przyjęcie/modyfikacja/odwołanie:  

   - w jednostce operacyjnej 2 zł 

   - z wykorzystaniem usługi bankowości elektronicznej 0 zł 

2. realizacja zlecenia stałego na rachunek w PS Banku:  

   - realizowane w jednostce operacyjnej (z wyłączeniem zleceń realizowanych na spłatę kredytu), każdorazowo 1,50 zł 

   - realizowane z wykorzystaniem usługi bankowości elektronicznej, każdorazowo 0,79 zł 

3. realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku:  

   - realizowane w jednostce operacyjnej, każdorazowo 6 zł 

   - realizowane z wykorzystaniem usługi bankowości elektronicznej, każdorazowo 0,79 zł 

9.  Realizacja polecenia zapłaty (od każdej operacji) 2 zł 

10.  

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (na wniosek Posiadacza rachunku) / Wysłanie wyciągu z rachunku 

raz w miesiącu 
0 zł 

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (na wniosek Posiadacza rachunku) / Wysłanie kolejnego wyciągu 

z rachunku w miesiącu na życzenie Klienta2 
10 zł 

11.  

Czeki: 

- za wydanie blankietu czekowego (za sztukę) 1 zł 

- potwierdzenie czeku 10 zł 

- zgłoszenie o utracie czeków i dokonanie zastrzeżenia 20 zł 

- odwołanie zgłoszenia o utracie czeków 20 zł 

 
1 Należne prowizje pobierane są z rachunku w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego 
2dotyczy opłaty pocztowej wraz z kosztami przygotowania korespondencji. 
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II. 
INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH I POMOCNICZYCH 

STAWKI OBOWIĄZUJĄCE 

1.  

Zaświadczenie dotyczące informacji m.in. o stanie środków na rachunku bankowym, o obrotach na rachunku bankowym, potwierdzenie prowadzenia 

rachunku bankowego: 

- w oparciu o informację bieżącą (aktualnego miesiąca) 50 zł  

- w oparciu o informację do 12 miesięcy 150 zł  

- w oparciu o informację powyżej 12 miesięcy, za każde rozpoczęte 12 miesięcy 150 zł  

2.  Sporządzenie i wydanie opinii bankowej 70 zł  

3.  

Sporządzenie zbiorczego zestawienia prowizji: 

- w oparciu o informację bieżącą (aktualnego miesiąca) 70 zł 

- w oparciu o informację do 12 miesięcy 150 zł 

- w oparciu o informację powyżej 12 miesięcy, za każde rozpoczęte 12 miesięcy 150 zł 

4.  Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu (kwoty przekazanej) 0,5 % min. 20 zł max. 100 zł1 

5.  

Blokada na rachunku: 

 - dokonanie blokady z tytułu zabezp. kredytu udzielonego w innym banku 50 zł 

 - wydanie pisemnego potwierdzenia o blokadzie 50 zł 

6.  

Wysłanie wezwania do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego salda debetowego w rachunku 

(niezapłaconych prowizji i opłat) zaległości powstałych na rachunku, po upływie terminu spłaty zadłużenia  
(za każdy wysłany monit) 

10 zł2 

III. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA STAWKI OBOWIĄZUJĄCE 

1.  

Usługa bankowości elektronicznej: PS B@ank24 eBiznes 

- aktywacja usługi 0 zł 0 zł 

- korzystanie z usługi (miesięcznie) 0 zł 0 zł 

- udostępnienie trzeciego i kolejnych loginów - za sztukę – jednorazowo3 - 150 zł 

- powiadomienia SMS dotyczące potwierdzenia logowania i autoryzacji transakcji 0 zł 0 zł 

- powiadomienia SMS – personalizacja zdarzeń – za każdy wysłany SMS4 0,30 zł 0,30 zł 

2.  

Usługa bankowości telefonicznej: 

1. usługa „na hasło”   

   - aktywacja usługi „na hasło” jednorazowo 20 zł 

   - udzielanie informacji „na hasło” miesięcznie 20 zł 

2 usługa „saldo SMS”  

   - aktywacja usługi „saldo SMS” 0 zł 

   - korzystanie z usługi „saldo SMS” – za każdy numer telefonu miesięcznie 3 zł 

   - powiadomienie SMS – za każdy wysłany SMS4 0,30 zł 

3. usługa „Bankofon”  

   - aktywacja usługi „Bankofon” 0 zł 

   - korzystanie z usługi „Bankofon” 0 zł 

IV. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH STAWKI OBOWIĄZUJĄCE 

1. Polecenie przelewu wychodzący do innego banku – realizowany w jednostce operacyjnej 6 zł 

2. 

Zaświadczenie dotyczące informacji m.in. o stanie środków na rachunku bankowym, o obrotach na rachunku bankowym, potwierdzenie prowadzenia 
rachunku bankowego:  

- w oparciu o informację bieżącą (aktualnego miesiąca) 50 zł  

- w oparciu o informację do 12 miesięcy 150 zł 

- w oparciu o informację powyżej 12 miesięcy, za każde rozpoczęte 12 miesięcy 150 zł 

3. Sporządzenie i wydanie opinii bankowej 70 zł  

4. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu (kwoty przekazanej) 0,5 % min. 20 zł max. 100 zł5 

5. 

Blokada na rachunku: 

- dokonanie blokady z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego w innym banku 50 zł 

- wydanie pisemnego potwierdzenia o blokadzie 50 zł 

 

 
1 opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 
2 dotyczy opłaty pocztowej wraz z kosztami przygotowania korespondencji. 
3 decyzję o zastosowaniu opłaty za udostępnienie trzeciego i kolejnych loginów – za sztukę – jednorazowo do systemu bankowości elektronicznej eBiznes, poniżej 

określonej stawki podejmuje Dyrektor Wydziału produktów i usług bankowych w tym bankowości internetowej lub osoba go zastępująca. 
4 należne prowizje pobierane są z rachunku w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. 
5 opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 
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ROZDZIAŁ II 

Prowadzenie rachunków bankowych rozliczeniowych bieżących i pomocniczych 

oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych 

rolników 

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE STAWKI OBOWIĄZUJĄCE 

1.  Otwarcie rachunku bankowego 0 zł 

2.  

Prowadzenie rachunku - miesięcznie 

- bieżącego 10 zł 

- pomocniczego 10 zł 

- lokacyjnego 0 zł 

3.  Zmiana karty wzorów podpisów 10 zł 

4.  

Od wpłat gotówkowych, od każdej kwoty, dokonywanych: 

- w kasie, we wrzutni lub tzw. wpłata zamknięta 0,25 % min. 5 zł 

- we wpłatomacie  0,20 % min. 5 zł 

- w bilonie 1,00 % min. 5 zł 

5.  

Wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych przez PS Bank: 

- od każdej kwoty (o ile umowa nie stanowi inaczej) 0,1 % min. 5 zł 

- powyżej kwoty 20.000 PLN lub określonej w Komunikacie nie zgłoszone na co najmniej 2 dni robocze  

przed wypłatą 

0,3 % max. 500 zł 

- dodatkowo od każdej kwoty w wysokości powyżej 500 zł wypłacanej w bilonie 1 % min. 50 zł 

- nieodebranie wypłaty zgłoszonej 0,3 % max. 500 zł 

6.  

Wypłata bezgotówkowa z rachunku lokacyjnego: 

1. Pierwsza wypłata w miesiącu kalendarzowym 0 zł 

2. Kolejna wypłata w miesiącu kalendarzowym 40 zł1 

7.  

Polecenie przelewu: 

- na rachunek w PS Banku – realizowany w jednostce operacyjnej 2 zł 

- wychodzący do innego banku – realizowany w jednostce operacyjnej 6 zł 

- realizowany z wykorzystaniem usługi bankowości elektronicznej 0,79 zł 

- przekazywane w systemie SORBNET2 tzw. „szybki przelew” 35 zł 

8.  

Zlecenie stałe: 

1. przyjęcie/modyfikacja/odwołanie:  

   - w jednostce operacyjnej 2 zł 

   - z wykorzystaniem usługi bankowości elektronicznej 0 zł 

2. realizacja zlecenia stałego na rachunek w PS Banku:  

    - realizowane w jednostce operacyjnej (z wyłączeniem zleceń realizowanych na spłatę kredytu), każdorazowo 1,50 zł 

    - realizowane z wykorzystaniem usługi bankowości elektronicznej, każdorazowo 0,79 zł 

3. realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku:  

   - realizowane w jednostce operacyjnej, każdorazowo 6 zł 

   - realizowane z wykorzystaniem usługi bankowości elektronicznej, każdorazowo 0,79 zł 

9.  Realizacja polecenia zapłaty (od każdej operacji) 2 zł 

10.  

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (na wniosek Posiadacza rachunku) / Wysłanie  wyciągu z rachunku 

raz w miesiącu 
0 zł 

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (na wniosek Posiadacza rachunku) / Wysłanie kolejnego wyciągu  

z rachunku w miesiącu na życzenie Klienta2 
10 zł 

II. INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH I POMOCNICZYCH STAWKI OBOWIĄZUJĄCE 

1.  

Zaświadczenie dotyczące informacji m.in. o stanie środków na rachunku bankowym, o obrotach na rachunku bankowym, potwierdzenie prowadzenia 

rachunku bankowego:  

- w oparciu o informację bieżącą (aktualnego miesiąca) 50 zł  

- w oparciu o informację do 12 miesięcy 150 zł 

- w oparciu o informację powyżej 12 miesięcy, za każde rozpoczęte 12 miesięcy 150 zł  

2.  Sporządzenie i wydanie opinii bankowej 70 zł 

3.  Sporządzenie zbiorczego zestawienia prowizji 

 
1 Należne prowizje pobierane są z rachunku w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego 
2 dotyczy opłaty pocztowej wraz z kosztami przygotowania korespondencji. 
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- w oparciu o informację bieżącą (aktualnego miesiąca) 70 zł 

- w oparciu o informację do 12 miesięcy 150 zł 

- w oparciu o informację powyżej 12 miesięcy, za każde rozpoczęte 12 miesięcy 150 zł 

4.  Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu (kwoty przekazywanej) 0,5 % min. 20 zł max. 100 zł1 

5.  

Blokada na rachunku: 

- dokonanie blokady z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego w innym banku 50 zł 

 - wydanie pisemnego potwierdzenia o blokadzie 50 zł 

6.  
Wysłanie wezwania do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego salda debetowego w rachunku 
(niezapłaconych prowizji i opłat) zaległości powstałych na rachunku, po upływie terminu spłaty zadłużenia  

(za każdy wysłany monit) 

10 zł2 

III. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA STAWKI OBOWIĄZUJĄCE 

1.  

Usługa bankowości elektronicznej: PS B@ank24 eBiznes 

- aktywacja usługi 0 zł 0 zł 

- korzystanie z usługi (miesięcznie) 0 zł 0 zł 

- udostępnienie trzeciego i kolejnych loginów - za sztukę – jednorazowo3 - 150 zł 

- powiadomienia SMS dotyczące potwierdzenie logowania i autoryzacji transakcji 0 zł 0 zł 

- powiadomienia SMS – personalizacja zdarzeń – za każdy wysłany SMS4 0,30 zł 0,30 zł 

2.  

Usługa bankowości telefonicznej: 

1. usługa „na hasło”  

   - aktywacja usługi „na hasło” jednorazowo 20 zł 

   - udzielanie informacji „na hasło” miesięcznie 20 zł 

2. usługa „saldo SMS” 

   - aktywacja usługi „saldo SMS” 0 zł 

   - korzystanie z usługi „saldo SMS” – za każdy numer telefonu miesięcznie 3 zł 

   - powiadomienie SMS – za każdy wysłany SMS4 0,30 zł 

3. usługa „Bankofon” 

   - aktywacja usługi „Bankofon” 0 zł 

   - korzystanie z usługi „Bankofon” 0 zł 
  

 
1 opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 
2 dotyczy opłaty pocztowej wraz z kosztami przygotowania korespondencji. 
3 decyzję o zastosowaniu opłaty za udostępnienie trzeciego i kolejnych loginów – za sztukę – jednorazowo do systemu bankowości elektronicznej eBiznes, poniżej 

określonej stawki podejmuje Dyrektor Wydziału produktów i usług bankowych w tym bankowości internetowej lub osoba go zastępująca. 
4 należne prowizje pobierane są z rachunku w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego 
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ROZDZIAŁ III 

Wydawanie i obsługa kart VISA Business Debetowa 

1.  Wydanie karty 0 zł 

2.  
Obsługa karty 

Uwaga: prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty 
10 zł miesięcznie 

3.  Wznowienie karty po upływie terminu ważności 0 zł 

4.  Wydanie duplikatu karty1 20 zł 

5.  

1) Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty do płatności bezgotówkowych 
0 zł 

2) Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty do płatności bezgotówkowych 
dokonywane w innej walucie niż waluta rachunku bankowego 

3 % wartości transakcji, przy 
stosowaniu kursu własnego VISA 

6.  

Wypłata gotówki*: 

1)  we wskazanych bankomatach Grupy BPS S.A. i innych bankach krajowych oraz terminalach POS zgodnie  
z zawartymi umowami przez Bank z innymi instytucjami 

Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku 

0 zł 

2) w innych bankomatach w kraju, w punktach akceptujących kartę w kraju oraz w placówkach Poczty Polskiej 3 % min. 10 zł 

3) zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty do płatności gotówkowych                                               

oraz w punktach akceptujących kartę za granicą 
3 % min. 10 zł 

*dodatkowa prowizja za wypłatę gotówki dokonywanej w innej walucie niż waluta rachunku bankowego 
3 % wartości transakcji, przy 

stosowaniu kursu własnego VISA 

7.  Sprawdzenie salda rachunku 0 zł 

8.  Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika  10 zł 

9.  Odblokowanie karty po trzykrotnym błędnym podaniu PIN na wniosek Użytkownika 0 zł 

10.  Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji  0 zł 

11.  Zastrzeżenie karty  0 zł 

12.  Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty  0 zł 

13.  Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000 zł 

14.  Awaryjne wydanie karty za granica po utracie karty 1 500 zł 

15.  
Usługa „Cashback”  

(wypłata gotówki do wysokości max. 300 zł) 
2 zł za transakcję 

16.  Zmiana limitów na karcie 0 zł 

 

 
1 opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
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DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO: 

ROZDZIAŁ I 

Obsługa rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunków UNIKAT 

oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych,  

pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, rad rodziców 

1.  

Prowadzenie rachunku płatniczego 

- oszczędnościowo-rozliczeniowego UNIKONTO (miesięcznie) 8 zł 

- UNIKAT 0 zł 

- płatnego na każde żądanie (a’vista) dla osób fizycznych – rachunek wycofany z oferty  5 zł 

- płatnego na każde żądanie (a’vista) dla pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, rad rodziców 5 zł 

2.  Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci  50 zł 

3.  Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci 0 zł 

4.  Wypłata kosztów pogrzebu 0 zł 

5.  Wypłata z tytułu spadku (od jednego spadkobiercy) 0 zł 

6.  

Polecenie przelewu:* 

1)  polecenie przelewu wewnętrznego – realizowany w jednostce operacyjnej. Z zastrzeżeniem pkt. 6.3. 2 zł 

2)  polecenie przelewu wewnętrznego – z wykorzystaniem usługi e-Bank z zastrzeżeniem pkt. 6.3. 0 zł 

3) polecenie przelewu wewnętrznego z rachunków oszczędnościowych oraz oszczędnościowo-rozliczeniowych  

na rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze prowadzone w naszym Banku** 

0,15% min. 5 zł 

4)  wychodzącego do innego banku – realizowany w jednostce operacyjnej 6 zł 

5) wychodzącego do innego banku – z wykorzystaniem usługi bankowości elektronicznej 0,50 zł 

6)  przekazywane w systemie SORBNET2 tzw. szybki przelew 35 zł 

* nie dotyczy rachunku UNIKAT 

**prowizja pobierana jest w przypadku, gdy Posiadacz lub Współposiadacz lub Pełnomocnik rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo-
rozliczeniowego jest Posiadaczem lub Współposiadaczem lub Pełnomocnikiem rachunku rozliczeniowego 

7.  Wpłata gotówki 0 zł 

8.  

Wypłata gotówki:  

1. Wypłata gotówkowa z rachunków, z wyłączeniem rachunku oszczędnościowego UNIKAT:  

  - do kwoty 20.000 PLN  0 zł 

  - powyżej kwoty 20.000 PLN zgłoszonej na co najmniej 2 dni robocze przed wypłatą 0 zł 

  - powyżej kwoty 20.000 PLN niezgłoszonej na co najmniej 2 dni robocze przed wypłatą 0,3 % max. 500 zł 

  - nieodebranie wypłaty zgłoszonej 0,3 % max. 500 zł 

2. Wypłata gotówkowa lub bezgotówkowa z rachunku oszczędnościowego UNIKAT  

  - pierwsza wypłata w miesiącu kalendarzowym 0 zł 

  - kolejna wypłata w miesiącu kalendarzowym 20 zł1 

9  

Zlecenie stałe: 

1. przyjęcie/modyfikacja/odwołanie: 

   - w jednostce operacyjnej 2 zł 

   - z wykorzystaniem usługi bankowości elektronicznej 0 zł 

2. realizacja zlecenia stałego na rachunek w PS Banku 

   - realizowane w jednostce operacyjnej, każdorazowo 0 zł 

   - realizowane z wykorzystaniem usługi bankowości elektronicznej, każdorazowo 0 zł 

3. realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku: 

   - realizowane w jednostce operacyjnej, każdorazowo 6 zł 

    - realizowane z wykorzystaniem usługi bankowości elektronicznej, każdorazowo 0,50 zł 

10  Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu (kwoty przekazywanej) 
0,5 % min. 20 zł 

max. 100 zł2 

11  Polecenie zapłaty (od każdej operacji)  1 zł 

12  Odwołanie dyspozycji polecenia zapłaty (od każdego polecenia) 0 zł 

13  

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym: 

- w oparciu o informację bieżącą (aktualnego miesiąca) 50 zł 

- w oparciu o informację do 12 miesięcy 150 zł 

- w oparciu o informację powyżej 12 miesięcy, za każde rozpoczęte 12 miesięcy 150 zł 

14  Sporządzenie i wydanie opinii bankowej 70 zł 

15  
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (na wniosek Posiadacza rachunku) / Wysłanie  wyciągu z rachunku 

raz w miesiącu 
0 zł 

 
1 należne prowizje pobierane są z rachunku w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. 
2 opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 
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Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (na wniosek Posiadacza rachunku) / Wysłanie kolejnego wyciągu  
z rachunku w miesiącu na życzenie klienta1 

10 zł 

16   
Przygotowanie dowodów źródłowych do wyciągu – od każdego załącznika (wyłącznie w ramach indywidualnych 

umów z Klientami) 

zgodnie z umową 

nie mniej niż 5 zł 

17  

Blokada na rachunku: 

- dokonanie blokady z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego w innym banku 50 zł 

- wydanie pisemnego potwierdzenia o blokadzie 50 zł 

18  

Wysłanie wezwania do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego salda debetowego w rachunku 

(niezapłaconych prowizji i opłat) zaległości powstałych na rachunku, po upływie terminu spłaty zadłużenia (za każdy 

wysłany monit) 

10 zł1 

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA STAWKI OBOWIĄZUJĄCE 

1. 

Usługa bankowości elektronicznej: PS B@nk24 eBiznes 

- aktywacja usługi  0 zł 0 zł 

- korzystanie z usługi  (miesięcznie) 0 zł 0 zł 

- udostępnienie trzeciego i kolejnych loginów – za sztukę – jednorazowo2 - 150 zł 

- powiadomienia SMS dotyczące potwierdzenie logowania i autoryzacji transakcji 0 zł 0 zł 

- powiadomienia SMS – personalizacja zdarzeń – za każdy wysłany SMS3 0,30 zł 0,30 zł 

2. 

Usługa bankowości telefonicznej: 

1. usługa „na hasło:   

- aktywacja usługi „na hasło” jednorazowo 20 zł 

- udzielanie informacji „na hasło” miesięcznie 20 zł 

2. usługa „saldo SMS” 

- aktywacja usługi „saldo SMS” 0 zł 

- korzystanie z usługi „saldo SMS” – za każdy numer telefonu miesięcznie 3 zł 

- powiadomienie SMS – za każdy wysłany SMS3 0,30 zł 

3. usługa „Bankofon” 

- aktywacja usługi „Bankofon” 0 zł 

- korzystanie z usługi „Bankofon” 0 zł 

 

 
1 dotyczy opłaty pocztowej wraz z kosztami przygotowania korespondencji. 
2 decyzję o zastosowaniu opłaty za udostępnienie trzeciego i kolejnych loginów – za sztukę – jednorazowo do systemu bankowości internetowej eCorpoNet, poniżej określonej 

stawki podejmuje Dyrektor Wydziału produktów i usług bankowych w tym bankowości internetowej lub osoba go zastępująca. 
3 należne prowizje pobierane są z rachunku w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. 
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ROZDZIAŁ II 

Wydawanie i obsługa kart VISA (Visa Classic Debetowa Visa payWave, karta niespersonalizowana) 

1.  

Wydanie karty płatniczej: 

1) Posiadaczowi/Współposiadaczowi 0 zł 

2) Pełnomocnikowi 10 zł 

2.  Obsługa karty debetowej 0 zł 

3.  Wznowienie karty  0 zł 

4.  Wydanie duplikatu karty1 20 zł 

5.  

1) Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty do płatności 

bezgotówkowych 

0 zł 

2) Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty  
do płatności bezgotówkowych dokonywane w innej walucie niż waluta rachunku bankowego 

3 % wartości transakcji,  
przy stosowaniu kursu własnego 

VISA 

6.  

Wypłata gotówki*:  

1) we wskazanych bankomatach Grupy BPS S.A. i innych bankach krajowych oraz terminalach POS zgodnie  

z zawartymi umowami przez Bank z innymi instytucjami  

Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku  

0 zł 

2) w innych bankomatach w kraju, w punktach akceptujących kartę w kraju, oraz w placówkach Poczty Polskiej 3 % min. 10 zł 

3) zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty do płatności gotówkowych oraz w 
punktach akceptujących kartę za granicą 3 % min. 10 zł 

*dodatkowa prowizja za wypłatę gotówki dokonywanej w innej walucie niż waluta rachunku bankowego 

3 % wartości transakcji,  

przy stosowaniu kursu własnego 
VISA 

7.  Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie 0 zł 

8.  Powtórne generowanie PIN na wniosek użytkownika karty  10 zł 

9.  Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji  0 zł 

10.  Odblokowanie karty po trzykrotnym błędnym podaniu kodu PIN na wniosek użytkownika karty 0 zł 

11.  Zastrzeżenie karty 0 zł 

12.  Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty  1 000 zł 

13.  
Usługa „Cashback”  

(wypłata gotówki do wysokości max. 300 zł) 
2 zł za transakcję 

14.  Zmiana limitów na karcie 0 zł 

 
 

ROZDZIAŁ III 

Wydawanie i obsługa naklejki zbliżeniowej Visa payWave 

1. Wydanie naklejki zbliżeniowej 0 zł 

2. Wznowienie naklejki zbliżeniowej 0 zł 

3. Wydanie duplikatu naklejki zbliżeniowej1 15 zł 

4. Wydanie nowej naklejki zbliżeniowej w miejsce zastrzeżonej1 15 zł 

5. Użytkowanie naklejki zbliżeniowej 0 zł 

6. 
Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu naklejki zbliżeniowej do transakcji 
bezgotówkowych 2  

0 zł 

7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 10 zł 

8. Odblokowanie karty po trzykrotnym błędnym podaniu kodu PIN na wniosek użytkownika karty 0 zł 

9. Zmiana danych Użytkownika naklejki zbliżeniowej  0 zł 

10. Czasowe zablokowanie/odblokowanie naklejki zbliżeniowej 0 zł 

11. Zmiana limitów na naklejce zbliżeniowej 0 zł 

 

 

 

 

 

 
1 opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
2 w przypadku transakcji bezgotówkowych dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości 

transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. 
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ROZDZIAŁ IV 

Obsługa Podstawowego Rachunku Płatniczego 
STAWKI OBOWIĄZUJĄCE 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego 0 zł 

2. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci  50 zł 

3. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci 0 zł 

4. Wypłata kosztów pogrzebu 0 zł 

5. Wypłata z tytułu spadku (od jednego spadkobiercy) 0 zł 

6. 

Polecenie przelewu:  

- wychodzący do innego banku – realizowany w jednostce operacyjnej 0 zł 1/ 4 zł 

- wychodzący do innego banku – z wykorzystaniem usługi bankowości elektronicznej 0 zł 3 / 0,50 zł 

- przekazywane w systemie SORBNET2 tzw. szybki przelew 35 zł 

7. 

Polecenie przelewu wewnętrznego: 

- realizowany w jednostce operacyjnej 1 zł 

- polecenie przelewu wewnętrznego na rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze prowadzone w naszym 
Banku 

0,15% min. 5 zł* 

- z wykorzystaniem usługi bankowości elektronicznej 0 zł 

* prowizja pobierana jest w przypadku, gdy Posiadacz lub Pełnomocnik Podstawowego Rachunku Płatniczego jest Posiadaczem lub Współposiadaczem  

lub Pełnomocnikiem rachunku rozliczeniowego 

8. 

Wypłata gotówki:  

  - do kwoty 20.000 PLN 0 zł 

  - powyżej kwoty 20.000 PLN zgłoszonej na co najmniej 2 dni robocze przed wypłatą 0 zł 

- powyżej kwoty 20.000 PLN niezgłoszonej na co najmniej 2 dni robocze  przed wypłatą 0,3 % max. 500 zł 

- nieodebranie wypłaty zgłoszonej 0,3 % max. 500 zł 

9. 

Zlecenie stałe: 

1. przyjęcie/modyfikacja/odwołanie: 

- w jednostce operacyjnej 0 zł 

- z wykorzystaniem usługi bankowości elektronicznej 0 zł 

2. realizacja zlecenia stałego na rachunek w PS Banku: 

- realizowane w jednostce operacyjnej, każdorazowo 0 zł 

- realizowane z wykorzystaniem usługi bankowości elektronicznej, każdorazowo 0 zł 

3. realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku: 

- realizowane w jednostce operacyjnej, każdorazowo 6 zł 

 - realizowane z wykorzystaniem usługi bankowości elektronicznej, każdorazowo 0,50 zł 

10. Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu (kwoty przekazywanej) 
0,5 % min. 20 zł 

max. 100 zł2 

12. 
Polecenie zapłaty  
(realizacja polecenia - od każdej operacji) 

1 zł 

13. Odwołanie dyspozycji polecenia zapłaty (od każdego polecenia) 0 zł 

14. 

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym: 

- w oparciu o informację bieżącą (aktualnego miesiąca) 50 zł 

- w oparciu o informację do 12 miesięcy 150 zł 

- w oparciu o informację powyżej 12 miesięcy, za każde rozpoczęte 12 miesięcy 150 zł 

15. Sporządzenie i wydanie opinii bankowej 70 zł 

16. 

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (na wniosek Posiadacza  rachunku) / Wysłanie  wyciągu                         

z rachunku raz w miesiącu 

 

0 zł 

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (na wniosek Posiadacza rachunku) / Wysłanie kolejnego wyciągu  

z rachunku w miesiącu na życzenie Klienta3 
10 zł 

17.  
Przygotowanie dowodów źródłowych do wyciągu – od każdego załącznika (wyłącznie w ramach indywidualnych  

umów z Klientami) 

zgodnie z umową 

nie mniej niż 5 zł 

18. Kredyt w rachunku płatniczym 
Usługa niedostępna w ramach 

Podstawowego Rachunku Płatniczego 

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA STAWKI OBOWIĄZUJĄCE 

1. Usługa bankowości elektronicznej: PS B@nk24 

 
1 Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 2 – krajowe transakcje płatnicze w pakiecie 

5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę 

zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji. 
2 opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją 
3 dotyczy opłaty pocztowej wraz z kosztami przygotowania korespondencji. 
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- aktywacja usługi  0 zł 

- korzystanie z usługi  (miesięcznie) 0 zł 

- powiadomienia SMS dotyczące potwierdzenia logowania i autoryzacji transakcji 0 zł 

- powiadomienia SMS – personalizacja zdarzeń – za każdy wysłany SMS1 0,30 zł 

2. 

Usługa bankowości telefonicznej: 

1. usługa „na hasło”   

- aktywacja usługi „na hasło” jednorazowo 20 zł 

- udzielanie informacji „na hasło” miesięcznie 20 zł 

2. usługa „saldo SMS” 

- aktywacja usługi „saldo SMS” 0 zł 

- korzystanie z usługi „saldo SMS” – za każdy numer telefonu miesięcznie 3 zł 

- powiadomienie SMS – za każdy wysłany SMS1 0,30 zł 

3. usługa „Bankofon” 

- aktywacja usługi „Bankofon” 0 zł 

- korzystanie z usługi „Bankofon” 0 zł 

ROZDZIAŁ V 

Wydawanie i obsługa kart VISA DEBIT PAYWAVE do Podstawowego Rachunku Płatniczego 
 

1.  Wydanie karty płatniczej: 

1) Posiadaczowi 0 zł 

2) Pełnomocnikowi 0 zł 

2.  Wznowienie karty  0 zł 

3.  Wydanie duplikatu karty2 20 zł 

4.  Obsługa karty debetowej 0 zł 

5.  

1) Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty do płatności 

bezgotówkowych 
0 zł 

2) Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty  

do płatności bezgotówkowych dokonywane w innej walucie niż waluta rachunku bankowego 

0 zł3 / 3% wartości transakcji, przy 

stosowaniu kursu własnego VISA 

6.  

Wypłata gotówki*: 

1) we wskazanych bankomatach Grupy BPS S.A. i innych bankach krajowych oraz terminalach POS zgodnie  

z zawartymi umowami przez Bank z innymi instytucjami,  
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku  

0 zł 

2) w innych bankomatach w kraju, w punktach akceptujących kartę w kraju, oraz w placówkach Poczty Polskiej,  0 zł4 / 3% min. 10 zł 

3) zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty do płatności gotówkowych oraz w 
punktach akceptujących kartę za granicą 

0 zł1 / 3% min. 10 zł 

*dodatkowa prowizja za wypłatę gotówki dokonywanej w innej walucie niż waluta rachunku bankowego 

3% wartości transakcji, przy 

stosowaniu kursu własnego 

VISA 

7   Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie 0 zł 

8  Powtórne generowanie PIN na wniosek użytkownika karty  10 zł 

9  Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji  0 zł 

10  Odblokowanie karty po trzykrotnym błędnym podaniu kodu PIN na wniosek użytkownika karty 0 zł 

11  Zastrzeżenie karty 0 zł 

12  Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty  1 000 zł 

13  
Usługa „Cashback”  

(wypłata gotówki do wysokości max. 300 zł) 
2 zł za transakcję 

14  Zmiana limitów na karcie 0 zł 

15  Obsługa karty kredytowej 
Usługa niedostępna w ramach 

Podstawowego Rachunku 

Płatniczego 

 

 
1 należne prowizje pobierane są z rachunku w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. 
2 opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
3 zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 2 – krajowe transakcje płatnicze w pakiecie 

5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę 

zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych 

4 zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 3 – wypłaty gotówki za pomocą bankomatów 

nienależących do Banku w pakiecie 5 wypłat miesięcznie są zwolnione z opłat, za każdą kolejną wypłatę w  miesiącu kalendarzowym w bankomacie nienależącym do Banku 

pobierana jest przez Bank opłata zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych. 
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ROZDZIAŁ VI 

Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla młodzieży Konto Pierwsze 

1. 1 
Otwarcie rachunku 0 zł 

2.  Prowadzenie rachunku płatniczego  0 zł 

3.  

Polecenie przelewu 

1)  polecenie przelewu wewnętrznego – realizowany w jednostce operacyjnej 0 zł 

2)  polecenie przelewu wewnętrznego – z wykorzystaniem usługi bankowości elektronicznej 0 zł 

3)  wychodzącego do innego banku – realizowany w jednostce operacyjnej 6 zł 

4) wychodzącego do innego banku – z wykorzystaniem usługi bankowości elektronicznej 0 zł 

5)  przekazywane w systemie SORBNET2 tzw. szybki przelew 35 zł 

4.  

Zlecenie stałe: 

1. przyjęcie/modyfikacja/odwołanie: 

- w jednostce operacyjnej 2 zł 

- z wykorzystaniem usługi bankowości elektronicznej 0 zł 

2. realizacja zlecenia stałego na rachunek w PS Banku: 

- realizowane w jednostce operacyjnej, każdorazowo 0 zł 

- realizowane z wykorzystaniem usługi bankowości elektronicznej, każdorazowo 0 zł 

3. realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku:  

- realizowane w jednostce operacyjnej, każdorazowo 6 zł 

- realizowane z wykorzystaniem usługi bankowości elektronicznej, każdorazowo 0 zł 

5.  Wpłata gotówki  0 zł 

6.  Wypłata gotówki 0 zł 

7.  

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym:  

- w oparciu o informację bieżącą (aktualnego miesiąca) 50 zł 

- w oparciu o informację do 12 miesięcy 150 zł 

- w oparciu o informację powyżej 12 miesięcy, za każde rozpoczęte 12 miesięcy 150 zł 

8.  Sporządzenie i wydanie opinii bankowej 70 zł 

9.  

Usługa bankowości elektronicznej: PS B@nk 24 

- aktywacja usługi 0 zł 

- korzystanie z usługi (miesięcznie) 0 zł 

- powiadomienia SMS dotyczące potwierdzenie logowania i autoryzacji transakcji 0 zł 

- powiadomienia SMS – personalizacja zdarzeń – za każdy wysłany SMS1 0,30 zł 

10.  

Usługa bankowości telefonicznej: 

1. usługa „na hasło”:   

   - aktywacja usługi „na hasło” jednorazowo 20 zł 

   - udzielanie informacji „na hasło” miesięcznie 20 zł 

2.    usługa „saldo SMS” 

   - aktywacja usługi „saldo SMS” 0 zł 

   - korzystanie z usługi „saldo SMS” – za każdy numer telefonu miesięcznie 
0 zł 

   - powiadomienie SMS – za każdy wysłany SMS1 
0,30 zł 

3.     usługa „Bankofon”  

   - aktywacja usługi „Bankofon” 0 zł 

   - korzystanie z usługi „Bankofon” 0 zł 

11.  

Sporządzenie   zestawienia transakcji płatniczych (na wniosek Posiadacza rachunku) / Wysłanie wyciągu z rachunku 
raz w miesiącu 

0 zł 

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (na wniosek Posiadacza rachunku) / Wysłanie kolejnego wyciągu  
z rachunku w miesiącu na życzenie Klienta2 

10 zł 

12.  
Wysłanie wezwania do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego salda debetowego w rachunku 

(niezapłaconych prowizji i opłat) zaległości powstałych na rachunku, po upływie terminu spłaty zadłużenia  

(za każdy wysłany monit) 

10 zł2 

13.  Wydanie karty płatniczej  0 zł 

14.  Wznowienie karty  0 zł 

15.  Wydanie duplikatu karty3 20 zł 

16.  Obsługa karty debetowej 0 zł 

 
1 należne prowizje pobierane są z rachunku w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. 
2 dotyczy opłaty pocztowej wraz z kosztami przygotowania korespondencji. 
3 opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku.  
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17.  
   1)   transakcje bezgotówkowe 0 zł 

   2)   transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych  

        (dokonywana w innej walucie niż waluta rachunku bankowego) 

3% wartości transakcji, przy 

stosowaniu kursu własnego VISA 

18.  

Wypłata gotówki*:  

1) we wskazanych bankomatach Grupy BPS S.A. i innych banków krajowych oraz terminalach POS zgodnie z 
zawartymi umowami przez Bank z innymi instytucjami,  

Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku 

0 zł 

2) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych, w bankomatach 
obcych, w punktach akceptujących kartę w kraju oraz w punktach akceptujących kartę za granicą 

3% min. 10 zł 

*dodatkowa prowizja za wypłatę gotówki dokonywane w innej walucie niż waluta rachunku bankowego 
3% wartości transakcji, przy 

stosowaniu kursu własnego VISA 

19.  Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie 0 zł 

20.  Powtórne generowanie PIN na wniosek użytkownika karty  10 zł 

21.  Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji  0 zł 

22.  Odblokowanie karty po trzykrotnym błędnym podaniu kodu PIN na wniosek użytkownika karty 0 zł 

23.  Zastrzeżenie karty 0 zł 

24.  Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty  1 000 zł 

25.  
Usługa „Cashback”  

(wypłata gotówki do wysokości max. 300 zł) 
2 zł za transakcję 

26.  Zmiana limitów na karcie 0 zł 
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ROZDZIAŁ VII 

Obsługa rachunków terminowych lokat oszczędnościowych 

1. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci  

 
50 zł 

2. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci 0 zł 

3. Wypłata kosztów pogrzebu 0 zł 

4. Wypłata z tytułu spadku (od jednego spadkobiercy) 0 zł 

5. Polecenie przelewu wychodzący do innego banku – realizowany w jednostce operacyjnej 6 zł 

6. Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu (kwoty przekazywanej) 
0,5 % min. 20 zł 

max. 100 zł1 

7. 

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym: 

- w oparciu o informację bieżącą (aktualnego miesiąca) 50 zł  

- w oparciu o informację do 12 miesięcy 150 zł 

- w oparciu o informację powyżej 12 miesięcy, za każde rozpoczęte 12 miesięcy 150 zł  

8. Sporządzenie i wydanie opinii bankowej 70 zł 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Prowadzenie rachunków oszczędnościowych Indywidualnych Kont Emerytalnych 

1.  Otwarcie rachunku bankowego  0 zł 

2.  Prowadzenie rachunku płatniczego 0 zł 

3.  Wpłata gotówki 0 zł 

4.  Wypłata gotówki 0 zł 

5.  Wypłata transferowa 1 % wartości 

6.  Zwrot 0 zł 

7.  Przyjęcie lub zmiana/odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci 50 zł 

8.  Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci (od jednego zapisobiorcy) 0 zł 

9.  Za dyspozycję zastawu środków 50 zł 

10.  Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu (kwoty przekazywanej) 
0,5 % min. 20 zł 

max. 100 zł1 

11.  Zaświadczenie o saldzie i dopisanych odsetkach na żądanie Klienta 70 zł 

 

 
1 opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 
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RACHUNKI I ROZLICZENIA WALUTOWE 

ROZDZIAŁ I 

Prowadzenie rachunków bankowych w walutach wymienialnych 

1.  Otwarcie rachunku bankowego  0 zł 

2.  Prowadzenie rachunku miesięcznie  

2.1. Dla Klienta Instytucjonalnego 

10 zł  

(w przeliczeniu na walutę rachunku 

wg średniego kursu NBP 
obowiązującego w pierwszym dniu 

roboczym miesiąca) 

  2.2. Dla Klienta Indywidualnego 0 zł 

  3. 
Wpłata gotówkowa na rachunek  

Powyżej kwoty 1.000 EUR lub 1.000 USD1 
0,3 % min. 5 zł 

   4. Wypłata gotówkowa z rachunku (awizo) 0 zł 

  5. Za nieodebranie awizowanej gotówki  50 zł 

6. Przelew na rachunek złotowy lub walutowy prowadzony w Banku  0 zł 

 

 

ROZDZIAŁ II 

Realizacja przekazów w obrocie dewizowym 

1. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym2 

1.1. Polecenie przelewu SEPA3:  

1.1.1. do banków krajowych i zagranicznych realizowanych w jednostce operacyjnej  6 zł 

1.1.2. 

do banków krajowych i zagranicznych realizowanych z wykorzystaniem bankowości elektronicznej:  

- z rachunków prowadzonych dla Klientów Instytucjonalnych 0,79 zł 

- z rachunków prowadzonych dla Klientów Indywidualnych  0,50 zł 

Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych)/polecenie wypłaty  

 

Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.1.6. w przypadku                  

opcji kosztowej „OUR”. 

0,25 % min. 30 zł max. 300 zł 

  1.3. 

Opłata „Non-STP” - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty 
EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN 
 

Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 1.2. 

30 zł 

  1.4. Realizacja poleceń wypłaty w trybie pilnym w EUR, USD i GBP 100 zł 

  1.5. Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta 
75 zł 

+ koszty banków trzecich 

  1.6. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty 50 zł 

  1.7. Wydanie na prośbę Klienta potwierdzenia realizacji zlecenia 10 zł 

2. 
Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym2, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych,  
w tym świadczenia emerytalno-rentowe  

2.1. Polecenie przelewu walutowego otrzymanego z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR 0 zł 

2.2. 
Polecenie przelewu walutowego otrzymanego z banków krajowych, z banków zagranicznych spoza EOG  

oraz z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR 
20 zł  

2.3. 

Opłata „Non-STP” - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty 

EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN  

 
Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 2.2. 

30 zł 

2.4. 
Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 
 

Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku  

75 zł 

+ koszty banków trzecich 

3. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 
75 zł 

+ koszty banków trzecich 

 
1 nie dotyczy wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych oraz na rachunki lokat terminowych  

w walutach wymienialnych. 
2 Przekaz w obrocie dewizowym: przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty i przelew SEPA. 
3 Przelew SEPA: przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które 

podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 

1. waluta transakcji EUR; 

2. dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz  prawidłowy adres 

BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa „SHA”; 

3. przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 

4. bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT. 
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ROZDZIAŁ III 

Wydawanie i obsługa kart VISA EURO 

1. Wydanie karty jednorazowo 0 EUR 

2. Użytkowanie karty 
Uwaga: Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty 

miesięcznie 1 EUR 

3. Wznowienie karty jednorazowo 0 EUR 

4. Wydanie duplikatu karty 1 jednorazowo 5 EUR 

5. Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej EURO do płatności 

bezgotówkowych 2 

od transakcji 0 EUR 

6. Transakcje gotówkowe2:  

od transakcji 

 

- we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi 

przez Bank umowami z innymi instytucjami (Uwaga: Lista bankomatów dostępna na stronie internetowej Banku) 

0 EUR 

- w innych bankomatach w kraju 3% min. 1,5 EUR 

- zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej EURO do płatności 

gotówkowych w ramach EOG w walucie EURO 

3% min. 1,5 EUR 

 

- zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w 

ramach EOG w walucie obcej innej niż EURO oraz spoza EOG 

3% min. 2,5 EUR 

- w punktach akceptujących kartę w kraju 3% min. 2,5 EUR 

- w punktach akceptujących kartę za granicą 3% min. 2,5 EUR 

- w placówkach Poczty Polskiej 3% min. 2,5 EUR 

7. Sprawdzenie salda w bankomacie3  od transakcji 0 EUR 

8. Powtórne generowanie i wysyłka kodu PIN na wniosek Klienta od transakcji 2,5 EUR 

9. Telefoniczne odblokowanie kodu PIN od transakcji 0 EUR 

10. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty od transakcji 0 EUR 

 
 

ROZDZIAŁ IV 

Wydawanie i obsługa kart VISA BUSINESS EURO 

1. Wydanie karty jednorazowo 0 EUR 

2. Użytkowanie karty 

Uwaga: Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty 

miesięcznie 1,5 EUR 

3. Wznowienie karty jednorazowo 0 EUR 

4. Wydanie duplikatu karty1 jednorazowo 5 EUR 

5. Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej EURO do płatności 

bezgotówkowych2 

od transakcji 0 EUR 

6. Transakcje gotówkowe2: 

od transakcji 

 

- we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi przez 

Bank umowami z innymi instytucjami (Uwaga: Lista bankomatów dostępna na stronie internetowej Banku) 

0 EUR 

 

- w innych bankomatach w kraju 3% min. 1,5 EUR 

- zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej EURO do płatności 
gotówkowych w ramach EOG w walucie EURO 

3% min. 1,5 EUR 

- zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w 
ramach EOG w walucie obcej innej niż EURO oraz spoza EOG 

3% min. 2,5 EUR 

- w punktach akceptujących kartę w kraju 3% min. 2,5 EUR 

- w punktach akceptujących kartę za granicą 3% min. 2,5 EUR 

- w placówkach Poczty Polskiej 3% min. 2,5 EUR 

7. Sprawdzenie salda w bankomacie3 od transakcji 0 EUR 

8. Powtórne generowanie i wysyłka kodu PIN na wniosek Klienta od transakcji 2,5 EUR 

9. Telefoniczne odblokowanie kodu PIN od transakcji 0 EUR 

10. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty od transakcji 0 EUR 

 

 
1 opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
2 dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych poza granicami kraju pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% 

wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego i PLN. 
3 usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
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INNE: 

ROZDZIAŁ I 

Inne opłaty bankowe: 

1.  Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych bankach  1 % min. 10 zł 

2.  Od wypłat gotówkowych dokonywanych z rachunku „Zlecenia do wypłaty” 0,5 % min. 10 zł 

3.  Za rozmianę, zamianę gotówki (od kwoty)  1 % min. 50 zł 

4.  
Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem rozliczeniowym Klienta jako prawnej formy 

zabezpieczenia kredytu udzielonego w innym banku 
100 zł 

5.  

Za sporządzenie odpisu dokumentu  10 zł 

   lub dodatkowego wyciągu: 

- dziennie 5 zł  

- miesięcznie 10 zł 

- rocznie  30 zł  

6.  Za sporządzenie wyciągu bankowego w formacie JPK_WB (w formie elektronicznej) 30 zł 

7.  Za wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu salda  50 zł + VAT 

8.  Dokonanie blokady na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczeń umów zawartych z instytucjami lub Klientami 70 zł 

9.  Za udostępnienie wrzutni 50 zł (jednorazowo) 

10.  

   Za przechowywanie w depozycie bankowym (skrytki sejfowe): 

dzienne 5 zł + VAT 

miesięczne 50 zł + VAT 

   roczne: 

skrytki małe (do zakończenia obecnie trwającego okresu umownego, tj. roku)  200 zł + VAT 

skrytki średnie (do zakończenia obecnie trwającego okresu umownego, tj. roku) 250 zł + VAT 

skrytki duże (do zakończenia obecnie trwającego okresu umownego, tj. roku) 300 zł + VAT 

skrytki małe (dla nowo zawieranych umów oraz po zakończeniu obecnie trwającego okresu umownego, tj. roku)  300 zł + VAT 

skrytki średnie (dla nowo zawieranych umów oraz po zakończeniu obecnie trwającego okresu umownego, tj. roku) 350 zł + VAT 

skrytki duże (dla nowo zawieranych umów oraz po zakończeniu obecnie trwającego okresu umownego, tj. roku) 400 zł + VAT 

11.  

   Zastrzeżenie dokumentów w CBD-DZ: 

Klienta PS Banku 20,00 zł + VAT 

Osoby niebędącej Klientem PS Banku 40,00 zł + VAT 

12.  Poszukiwanie rachunków - na nazwisko jednej osoby, zlecone przez składającego zapytanie (od zapytania) 20 zł + VAT 

13.  Zgłoszenie o utracie książeczki oszczędnościowej 20 zł 

14.  
Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, 
organom i instytucjom określonym w art. 105 Prawa bankowego1 

50 zł + VAT 

15.  

Płatności masowe: 

implementacja Usługi Masowego Przetwarzania Transakcji jednorazowo 150 zł 

korzystanie z Usługi Masowego Przetwarzania Transakcji (miesięcznie lub od każdej transakcji) indywidualnie ustalana z klientem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w Art. 110 Prawa bankowego. 
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Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 

w Banku Spółdzielczym w Piasecznie 
 

1. Bank pobiera prowizje i opłaty bankowe na zasadach określonych w Taryfie prowizji i opłat bankowych. 

2. Za czynności bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych w imieniu Banku z innymi podmiotami,  

będą pobierane prowizje i opłaty w wysokościach wynikających z zawartych umów. 

3. Opłata za prowadzenie rachunków bankowych pobierana jest w ciężar rachunku miesięcznie. 

4. Za inne usługi, czynności nieprzewidziane w Taryfie prowizji i opłat bankowych prowizja lub opłata pobierana  

jest na wniosek osoby zarządzającej Placówką Banku po uzyskaniu akceptacji Członka Zarządu nadzorującego obszar 

biznesowy. 
 

5. Prowizje od wpłat na rachunki prowadzone w Banku pobiera się od wpłacającego lub Posiadacza rachunku,  

zgodnie z umową zawartą pomiędzy Bankiem i Posiadaczem tego rachunku. 

6. Prowizje i opłaty pobrane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych lub na podstawie odrębnych umów  

nie podlegają zwrotowi. 

7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących. 

8. Bank nie pobiera opłat: 

1) za prowadzenie rachunków lokat terminowych,  

2) za prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, 

3) za prowadzenie rachunków oszczędnościowych, 

4) za prowadzenie rachunków rozliczeniowych w tym bieżących i pomocniczych oraz rachunków ROR UNIKONTO 

- za miesiąc w którym rachunek został otwarty, 

5) za prowadzenie rachunków rozliczeniowych pomocniczych rolników otwieranych w celu obsługi rachunków 

kredytowych przeznaczonych na finansowanie działalności rolniczej z udziałem środków unijnych,  
6) od spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w Banku, chyba, że umowa stanowi inaczej, 

7) za polecenia przelewu z rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie na rachunki terminowych 

lokat oszczędnościowych i rachunki lokat terminowych prowadzonych w Banku, 

8) za polecenia przelewu z rachunków terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków lokat terminowych 

prowadzonych w Banku na rachunki bankowe w Banku Spółdzielczym w Piasecznie, 

9) za polecenia przelewu z rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie na rachunki kredytowe  

w przypadku spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w Banku. 
 

9. Prowizje i opłaty bankowe o charakterze cyklicznym pobierane są okresowo, z góry w terminie 1-go dnia roboczego 

każdego miesiąca. 

10. Dla ustalenia prowizji i opłat w innej walucie niż określona w Taryfie prowizji i opłat bankowych stosuje się kurs 

kupna z „Tabeli Kursów Walutowych” obowiązującej w Banku. 

11. Wpłaty i wypłaty w walutach wymienialnych realizowane są tylko w banknotach. Kwoty należne beneficjentowi  

w bilonie przeliczane są na złote po kursie średnim, wg obowiązującej Tabeli Kursów Walutowych bez pobierania 

prowizji za przewalutowanie. 

12. Od każdej transakcji pobierane będą w przypadku ich wystąpienia rzeczywiste koszty banków zagranicznych. 

13. Wszystkie prowizje i opłaty niezwiązane z produktem bankowym są opodatkowane podatkiem VAT. Stawki VAT 

podawane będą do wiadomości w komunikatach i zamieszczane w kioskach informacyjnych – TABKioskach. 

14. Dla nowo otwieranych jednostek operacyjnych Banku przez okres do 1 roku od dnia otwarcia mogą mieć 

zastosowanie preferencje w stosunku do stawek: prowizji i opłat z tytułu: „prowadzenia rachunku miesięcznie”, 

„wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach”, decyzje dotyczące zastosowania preferencji na wniosek osoby 

zarządzającej nową jednostką operacyjną podejmuje Zarząd Banku. 

 

15. Pracownicy Banku realizujący czynności związane z pobieraniem opłat i prowizji bankowych zobowiązani są  

do niezależnego monitorowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych opisanych w regulacjach wewnętrznych 

Banku. 

 


