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DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

  

§1 

1. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni, zwany dalej Bankiem pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz 

instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej i w walucie wymienialnej dla klientów 

Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni ", zwaną dalej taryfą. 

2. Taryfa, ma zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w placówkach Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni oraz za pośrednictwem kanałów 

elektronicznych. 

3. Pojęcia stosowane taryfie oznaczają: 

1) elektroniczny kanał dostępu – sposób komunikacji posiadacza rachunku z Bankiem lub Banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci 

teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW), Serwis SMS, udostępniony na podstawie 

odrębnej umowy, 

2) rozdziały dotyczące obsługi rachunków bankowych – zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów, 

3) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) – zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia, 

4) środek identyfikacji elektronicznej – zabezpieczenie, przy użyciu którego Bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności token, 

hasło SMS, aplikacja nPodpis, aplikacja mobilna Nasz Bank. 

4. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 

5. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie 

zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 

6. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto, chyba że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego. 

7. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji  bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 

8. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo 

bezgotówkowej. 

9. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie 

prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta zgodnie z dyspozycją klienta. 

10. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 

1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 

2) cyklicznie, 

3) w  innych  terminach  wskazanych w taryfie lub umowach  zawartych  pomiędzy  klientem a Bankiem. 

11. Opłaty cykliczne o których mowa w ust. 10 pkt. 2, pobierane są w następujących terminach: 

1) 30 dnia każdego miesiąca – w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, 

2) 29 dnia każdego miesiąca – opłata miesięczna za kartę, pobierana co miesiąc (w przypadku nie rozliczenia transakcji bezgotówkowych przez Bank na wymaganą 

kwotę w miesiącu pobierania – nie rozliczone transakcje zaliczane będą do następnego miesiąca); opłata pobierana jest za pełen miesiąc kalendarzowy (opłata 

nie jest pobierana w miesiącu wydania karty – dotyczy klienta indywidualnego, instytucjonalnego i rolnika), z zastrzeżeniem pkt. 3)., 

3) 3 roboczego dnia następnego miesiąca – opłata miesięczna za kartę, pobierana co miesiąc dla pakietu „Konto TAK!”; opłata pobierana jest za pełen miesiąc 

kalendarzowy (opłata nie jest pobierana za miesiąc, w którym wydano kartę), 

4) w dniu miesiąca odpowiadającemu dniowi pierwszego pobrania danej opłaty – w przypadku pozostałych opłat, 
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z zastrzeżeniem, że opłaty miesięczne w przypadku klientów indywidualnych nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia korzystania z usługi świadczonej przez PBS we 

Wrześni oraz w miesiącu zakończenia. 

12. W przypadku rachunku otwartego w danym miesiącu dla klientów indywidualnych, pierwsza opłata za prowadzenie rachunku pobrana zostanie w miesiącu 

następnym (po miesiącu otwarcia) za bieżący miesiąc. W  przypadku klientów instytucjonalnych i rolników opłata miesięczna pobrana zostanie w miesiącu otwarcia 

rachunku. 

13. Z pakietu „Konto TAK!” mogą skorzystać klienci indywidualni w okresie od dnia 15.11.2019 r., którzy nie posiadają rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w 

Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni. 

14. Promocja w ramach pakietu „Wiele za niewiele” obejmuje umowy o prowadzenie rachunków bieżących wyłącznie dla nowych klientów instytucjonalnych w złotych, 

które zostaną podpisane w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni w okresie od dnia 08.08.2018 r. do dnia 30.06.2020 r., natomiast z promocyjnego pakietu 

opłat „Wiele za niewiele” klient będzie korzystać przez okres dwóch lat od dnia podpisania umowy z Bankiem (gwarancja braku zmiany ceny). 

15. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 

16. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych 

w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 

17. Przesłanki i tryb zmiany  taryfy wskazane są w regulaminach albo w umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie 

Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni. 

18. Bank mając na uwadze jeden lub kilka z niżej wymienionych czynników: 

 pozyskanie nowego klienta, 

 współpracę z dotychczasowym klientem, 

 ofertę innych banków, 

 poziom ryzyka kredytowego, 

 kwotę kredytu, 

 inne warunki określone indywidualnie wobec klienta  

 może ustalić w Umowie z klientem niższą prowizję lub opłatę od określonej w taryfie albo odstąpić od pobrania prowizji lub opłaty. 

 

§2 

Przez określenia użyte w taryfie, które mają zastosowanie do rozdziałów dotyczących klientów indywidualnych, należy rozumieć: 

1) kredyt w rachunku płatniczym (kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym) – usługa, o której mowa w art. 2 pkt 16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o usługach płatniczych, tj. umowa o kredyt, który kredytodawca udostępnia konsumentowi umożliwiając dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości 

przekraczającej środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta; 

2) polecenie przelewu – oznacza usługę płatniczą polegającą na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku 

płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez 

płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej; 

3) polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego 

płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA); 

4) polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami 

płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę; 

5) polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego 

płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro; 
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6) polecenie zapłaty – oznacza usługę płatniczą polegającą na obciążeniu określoną kwotą rachunku płatniczego płatnika na skutek transakcji płatniczej 

zainicjowanej przez odbiorcę, dokonywanej na podstawie zgody, której płatnik udzielił odbiorcy, dostawcy odbiorcy lub dostawcy płatnika; 

7) powiadamianie SMS – usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS; 

8) prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków 

pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta; 

9) sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek 

płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej; 

10) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych 

transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego 

wykorzystania karty; 

11) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z 

rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy; 

12) wydanie karty płatniczej – usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, tj. karty uprawniającej do wypłaty gotówki lub umożliwiającej złożenie zlecenia 

płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowanej przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków; 

13) obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w pkt. 12), jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej 

przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika; 

14) obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w pkt. 12), jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej 

przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy; 

15) wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym – usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy 

zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi; 

16) wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w 

placówce dostawcy; 

17) wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce 

dostawcy; 

18) usługa bankowości telefonicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w 

szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego; 

19) usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku 

płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do 

rachunku; 

20) zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego 

płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy. 
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DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), w tym podstawowych rachunków płatniczych 

L.p. Rodzaj czynności/usługi 
Tryb pobierania 

opłaty 

Stawka obowiązująca  
ROR Standard / 
Rada Rodziców 

ROR Junior ROR Senior ROR VIP 
ROR „Konto za 

złotówkę” 2) 
ROR 

„Konto TAK!” 
Podstawowy 

rachunek płatniczy 

1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 

1.1 otwarcie rachunku 
od każdej 

dyspozycji 
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

1.2 prowadzenie rachunku miesięcznie 6,00 zł bez opłat bez opłat 15,00 zł 1,00 zł 1,00 zł bez opłat 
1.3 przekształcenie rachunku od każdej 

dyspozycji 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 
1.4 zamknięcie rachunku 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł bez opłat 

2 Wpłaty/wypłaty gotówkowe  

2.1 dokonywana na rachunek/z rachunku 
od każdej 

dyspozycji 
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

3 Polecenie przelewu (złożone w placówce PBS we Wrześni)  

3.1 na rachunki bankowe prowadzone w PBS we Wrześni 

od każdej 

dyspozycji 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

3.2 na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach 3,70 zł 3,70 zł 3,70 zł 3,70 zł 3,70 zł 3,70 zł 
bez opłat 1) /  

3,70 zł 

3.3 realizowane w systemie SORBNET 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

3.4 
realizowane w systemie BlueCash (maksymalna kwota przelewu 

wynosi 5.000,00 zł) 
7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 

3.5 
realizowane za granicę lub do innych banków w kraju w systemie 

WALUTY SGB 3) 

19,00 zł (plus 

koszty pobierane 

przez SGB-Bank 
S.A.) 

19,00 zł (plus 

koszty 

pobierane przez 
SGB-Bank S.A.) 

19,00 zł (plus 

koszty 

pobierane przez 
SGB-Bank S.A.) 

19,00 zł (plus 

koszty 

pobierane przez 
SGB-Bank S.A.) 

19,00 zł (plus koszty 

pobierane przez SGB-
Bank S.A.) 

19,00 zł (plus koszty 

pobierane przez SGB-
Bank S.A.) 

bez opłat 1) /  
19,00 zł (plus 

koszty pobierane 
przez SGB-Bank S.A.) 

3.6 
realizowane w systemie Express Elixir (maksymalna kwota przelewu 

wynosi 5.000,00 zł) 
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

3.7 
sporządzenie na życzenie Klienta dokumentu przelewu na rachunek 

bankowy prowadzony w innym banku 
1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

4 Polecenie przelewu (złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej)  

4.1 na rachunki bankowe prowadzone w PBS we Wrześni 

od każdej 

dyspozycji 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

4.2 na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach 1,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 
bez opłat 1) /  

1,00 zł 

4.3 realizowane w systemie SORBNET 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

4.4 
realizowane w systemie BlueCash (maksymalna kwota przelewu 
wynosi 5.000,00 zł) 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

4.5 
realizowane za granicę lub do innych banków w kraju w systemie 

WALUTY SGB 3) 

19,00 zł (plus 

koszty pobierane 

przez SGB-Bank 
S.A.) 

19,00 zł (plus 

koszty 

pobierane przez 
SGB-Bank S.A.) 

19,00 zł (plus 

koszty 

pobierane przez 
SGB-Bank S.A.) 

19,00 zł (plus 

koszty 

pobierane przez 
SGB-Bank S.A.) 

19,00 zł (plus koszty 

pobierane przez SGB-

Bank S.A.) 

19,00 zł (plus koszty 

pobierane przez SGB-

Bank S.A.) 

bez opłat 1) /  
19,00 zł (plus 

koszty pobierane 
przez SGB-Bank S.A.) 

4.6 
realizowane w systemie Express Elixir (maksymalna kwota przelewu 
wynosi 5.000,00 zł) 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

5 Polecenie zapłaty  

5.1 złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 

od każdej 

dyspozycji 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 

5.2 realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł bez opłat 

5.3 
odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo 

aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 

5.4 
powiadomienie o odmowie wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku 
środków na rachunku płatnika 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 
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6 Zlecenia stałe (złożone w placówce PBS we Wrześni)  

6.1 dokonywane na rachunki bankowe prowadzone w PBS we Wrześni 

od każdej 
dyspozycji 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

6.2 dokonywane na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł bez opłat 1,50 zł 1,50 zł 
bez opłat 1) /  

1,50 zł 

6.3 modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł bez opłat 

6.4 odwołanie zlecenia stałego 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł bez opłat 

7 Zlecenia stałe (złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej)  

7.1 dokonywane na rachunki bankowe prowadzone w PBS we Wrześni 

od każdej 
dyspozycji 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 
 

 7.2 dokonywane na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach 1,00 zł bez opłat 1,00 zł bez opłat 1,00 zł 1,00 zł 
bez opłat 1) /  

1,00 zł 

7.3 modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

7.4 odwołanie zlecenia stałego bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

8 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego  

8.1 sporządzenie wyciągu bankowego (raz w miesiącu lub rzadziej) 

od każdego 
wyciągu 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

8.2 
sporządzenie wyciągu bankowego na życzenie Klienta wydawanego 
częściej niż raz w miesiącu 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

8.3 wysyłka wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

8.4 
sporządzenie (wygenerowanie) wyciągu w usługach bankowości 

elektronicznej 
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

8.5 
sporządzenie wyciągu bankowego w formie papierowej, jeżeli Klient 

korzysta z usług bankowości elektronicznej 
2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

9 Sporządzenie dokumentu potwierdzającego zawarcie cesji 
od każdego 
dokumentu 

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

 

1) 5 dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat (każda kolejna z opłatą) – do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiąca kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w pkt. 3.2, pkt. 3.5, pkt. 4.2, pkt. 4.5, pkt. 6.2 oraz pkt. 7.2 

2) ROR „Konto za złotówkę” dostępne w ofercie Banku do dnia 14 listopada 2019 r. 
3) obowiązuje do dnia 14 grudnia 2019 r. 

 

Rozdział 2. Rachunek oszczędnościowy 
L.p. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1 Otwarcie rachunku oszczędnościowego od każdej dyspozycji bez opłat 
2 Prowadzenie rachunku oszczędnościowego miesięcznie bez opłat 

3 Zamknięcie rachunku oszczędnościowego od każdej dyspozycji 10,00 zł 
4 Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy od każdej dyspozycji bez opłat 

5 Wypłata gotówki w placówce PBS we Wrześni 

5.1 pierwsza w miesiącu kalendarzowym 
od każdej dyspozycji 

bez opłat 
5.2 każda kolejna w miesiącu kalendarzowym 10,00 zł 

6 Realizacja przelewów (złożonych w placówce PBS we Wrześni) 

6.1 pierwszy przelew na rachunek w PBS we Wrześni 

od każdej dyspozycji 

bez opłat 

6.2 
każdy kolejny przelew w miesiącu kalendarzowym na rachunek prowadzony w PBS we Wrześni (z wyłączeniem przelewów na rachunki lokat 

terminowych w PBS we Wrześni) 
10,00 zł 

6.3 pierwszy przelew na rachunek bankowy w innym banku realizowany w systemie ELIXIR bez opłat 

6.4 każdy kolejny przelew w miesiącu kalendarzowym na rachunek bankowy prowadzony w innym banku realizowany w systemie ELIXIR 10,00 zł 

6.5 realizowany w systemie Express Elixir (maksymalna kwota przelewu wynosi 5.000,00 zł) 10,00 zł 

6.6 realizowany w systemie SORBNET 25,00 zł 

6.7 realizowany w systemie BlueCash (maksymalna kwota przelewu wynosi 5.000,00 zł) 7,00 zł 

6.8 realizowany za granicę lub do innych banków w kraju w systemie WALUTY SGB 1) 
19,00 zł (plus koszty 

pobierane przez SGB-Bank 
S.A.) 

7 Sporządzenie na życzenie Klienta dokumentu przelewu na rachunek prowadzony w innym banku od każdej dyspozycji 1,00 zł 
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8 Realizacja przelewów (złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej) 

8.1 pierwszy przelew na rachunek w PBS we Wrześni 

od każdej dyspozycji 

bez opłat 

8.2 
każdy kolejny przelew w miesiącu kalendarzowym na rachunek bankowy prowadzony w PBS we Wrześni (z wyłączeniem przelewów na rachunki lokat 
terminowych w PBS we Wrześni) 

10,00 zł 

8.3 pierwszy przelew na rachunek bankowy w innym banku realizowany w systemie ELIXIR bez opłat 

8.4 każdy kolejny przelew w miesiącu kalendarzowym na rachunek prowadzony w innym banku realizowany w systemie ELIXIR 10,00 zł 

8.5 realizowany w systemie Express Elixir (maksymalna kwota przelewu wynosi 5.000,00 zł) 10,00 zł 

8.6 realizowany w systemie SORBNET 25,00 zł 

8.7 realizowany w systemie BlueCash (maksymalna kwota przelewu wynosi 5.000,00 zł) 5,00 zł 

8.8 realizowany za granicę lub do innych banków w kraju w systemie WALUTY SGB 1) 
19,00 zł (plus koszty 

pobierane przez SGB-Bank 
S.A.) 

9 Zlecenia stałe (złożone w placówce PBS we Wrześni) 

9.1 dokonywane na rachunki bankowe prowadzone w PBS we Wrześni 

od każdej dyspozycji 

bez opłat 

9.2 dokonywane na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach 1,50 zł 

9.3 modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego 1,00 zł 

9.4 odwołanie zlecenia stałego 2,00 zł 

10 Zlecenia stałe (złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej) 

10.1 dokonywane na rachunki bankowe prowadzone w PBS we Wrześni 

od każdej dyspozycji 

bez opłat 

10.2 dokonywane na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach 1,00 zł 

10.3 modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego bez opłat 

10.4 odwołanie zlecenia stałego bez opłat 

11 Sporządzenie i wysłanie wyciągu z rachunku bankowego 

11.1 sporządzenie wyciągu bankowego 

od każdej dyspozycji 

bez opłat 

11.2 sporządzenie wyciągu bankowego na życzenie Klienta wydawanego częściej niż raz w miesiącu 1,00 zł 

11.3 wysyłka wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 5,00 zł 

11.4 sporządzenie (wygenerowanie) wyciągu bankowego w usługach bankowości elektronicznej bez opłat 
 

1) obowiązuje do dnia 14 grudnia 2019 r. 
 

Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 
L.p. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1 Otwarcie rachunku lokaty od każdej dyspozycji bez opłat 
2 Prowadzenie rachunku lokaty miesięcznie bez opłat 

3 Zamknięcie rachunku lokaty 

3.1 zwrot terminowej lokaty na rachunek bankowy Klienta w PBS we Wrześni 

od każdej dyspozycji 

bez opłat 
3.2 przelew terminowej lokaty na rachunek bankowy w innym banku 10,00 zł 
3.3 sporządzenie na życzenie Klienta dokumentu przelewu na rachunek bankowy prowadzony w innym banku 1,00 zł 

4 Założenie/likwidacja terminowej lokaty w usłudze wwwBanking od każdej dyspozycji bez opłat 

5 Sporządzenie na wniosek Klienta historii na jednym rachunku terminowej lokaty od każdej dyspozycji bez opłat 

6 Sporządzenie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy cesji od każdej dyspozycji 30,00 zł 

7 Ustanowienie blokady rachunku terminowej lokaty od każdej dyspozycji bez opłat 
 

Rozdział 4. Obsługa rachunków walutowych 

L.p. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca 

EUR USD 

1 Rachunki walutowe 

1.1 otwarcie rachunku od każdej dyspozycji bez opłat bez opłat 
1.2 prowadzenie rachunku miesięcznie bez opłat bez opłat 
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1.3 zamknięcie rachunku od każdej dyspozycji 10,00 zł 10,00 zł 
2 Wpłaty i wypłaty gotówkowe 

2.1 wpłata na rachunek 

od każdej dyspozycji 

bez opłat bez opłat 

2.2 wypłata z rachunku bez opłat bez opłat 

2.3 anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej (powyżej równowartości 10.000 EUR) 0,30% 0,30% 

3 Realizacja przelewów 

3.1 złożone w palcówce PBS we Wrześni 

3.1.1 na rachunki walutowe prowadzone w PBS we Wrześni 
od każdej dyspozycji 

0,50 zł 0,50 zł 
3.1.2 na rachunki bankowe w PLN prowadzone w PBS we Wrześni bez opłat bez opłat 

3.2 złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 

3.2.1 na rachunki walutowe prowadzone w PBS we Wrześni 
od każdej dyspozycji 

bez opłat bez opłat 

3.2.2 na rachunki bankowe w PLN prowadzone w PBS we Wrześni bez opłat bez opłat 

3.3 realizowane za granicę lub do innych banków w kraju w systemie WALUTY SGB – złożone w placówce PBS we Wrześni 1) 
od każdej dyspozycji 

19,00 zł (plus koszty 

pobierane przez SGB-Bank 
S.A.) 

19,00 zł (plus koszty 

pobierane przez SGB-Bank 
S.A.) 

4 Opłata za postępowanie reklamacyjne lub wyjaśniające na zlecenie Klienta, dotyczące przelewu zagranicznego od każdej dyspozycji zgodnie z poniesionymi kosztami reklamacji 

5 Sporządzenie i wysłanie wyciągu z rachunku walutowego 

5.1 sporządzenie wyciągu bankowego (raz w miesiącu lub rzadziej) 

od każdego wyciągu 

bez opłat bez opłat 
5.2 sporządzenie wyciągu bankowego na życzenie Klienta wydawanego częściej niż raz w miesiącu 1,00 zł 1,00 zł 
5.3 wysyłka wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 5,00 zł 5,00 zł 
5.4 sporządzenie (wygenerowanie) wyciągu bankowego w usługach bankowości elektronicznej bez opłat bez opłat 

 

1) obowiązuje do dnia 14 grudnia 2019 r. 

 

Rozdział 5. Elektroniczne kanały dostępu 

L.p. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty 

Stawka obowiązująca  

ROR Standard / 

Rada Rodziców 
ROR Junior ROR Senior ROR VIP 

ROR „Konto za 

złotówkę” 1) 

ROR 

„Konto TAK!” 

Podstawowy 

rachunek płatniczy 

1 Usługa bankowości elektronicznej (kanał www)  

1.1 uruchomienie usługi od każdej dyspozycji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

1.2 opłata za korzystanie z usługi miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

1.3 zablokowanie/odblokowanie kanału dostępu do usługi 2) od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 
1.4 wygenerowanie nowego hasła dostępu przez Bank od każdej dyspozycji 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł bez opłat 
1.5 udostępnienie każdego kolejnego rachunku bankowego w usłudze od każdego rachunku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 
1.6 dodanie nowego użytkownika w usłudze od każdej dyspozycji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

1.7 
SMSKod – opłata za wydanie hasła (w okresie rozliczeniowym 10 szt. 

darmowych) 
od każdego SMS-a 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł bez opłat 

1.8 zmiana numeru telefonu komórkowego Klienta od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 

1.9 zmiana zakresu usługi od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 
2 Powiadamianie SMS  

2.1 za wysłanego przez Bank SMS-a (w okresie rozliczeniowym 5 szt. darmowych) od każdego SMS-a 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

2.2 
zmiana numeru telefonu komórkowego Klienta, na który mają być przesyłane 

informacje 
od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

2.3 zmiana zakresu usługi od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

 

1) ROR „Konto za złotówkę” dostępne w ofercie Banku do dnia 14 listopada 2019 r. 

2) jeżeli wraz z zablokowaniem następuje zgłoszenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego lub nieuprawnionego dostępu do tego instrumentu, to czynność ta jest nieodpłatna 
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Usługa Kantor SGB (usługa dostępna po wprowadzeniu przez Bank) 

L.p. Rodzaj czynności/usługi Kantor SGB 

1 Kantor SGB (dla indywidualnych) - udostępnienie i obsługa bez opłat 
 

Rozdział 6. Instrumenty płatnicze 
Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w tym podstawowego rachunku płatniczego (debetowe z funkcją zbliżeniową) 

L.p. Rodzaj czynności/usługi 
Tryb pobierania 

opłaty 

Stawka obowiązująca 
 Podstawowy 

rachunek płatniczy 

VISA 7) 
VISA 

„młodzieżowa” 8) 

MasterCard KKS 

Lech / MasterCard 

/ MasterCard 

“młodzieżowa” 

Mobilna VISA 12) 

MasterCard do 

„Konta za 

złotówkę” 13) 

MasterCard / 

VISA do 

„Konta TAK!” 

MasterCard – 

karta 

walutowa 

(EUR/USD) 

Mastercard 

1 Wydanie pierwszej karty do rachunku   

1.1 posiadacza rachunku (pierwszej karty do rachunku) 

za każdą kartę 

bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy nie dotyczy 

nie dotyczy 

bez opłat bez opłat bez opłat 

1.2 
współposiadacza rachunku (pierwszej karty do 

rachunku) 
bez opłat nie dotyczy bez opłat nie dotyczy nie dotyczy bez opłat bez opłat bez opłat 

1.3 osobie wskazanej1) 20,00 zł nie dotyczy 20,00 zł nie dotyczy nie dotyczy bez opłat bez opłat bez opłat 

2 
Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu 

w przypadku uszkodzenia 
za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł nie dotyczy nie dotyczy bez opłat 20,00 zł bez opłat 

3 Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej  

3.1 wznowienie karty 
za każdą kartę 

15,00 zł bez opłat 15,00 zł 1) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 15,00 zł bez opłat 

3.2 wydanie kolejnej karty 20,00 zł nie dotyczy 20,00 zł 1) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 20,00 zł bez opłat 

4 Zastrzeżenie karty od każdej dyspozycji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

5 Obsługa karty debetowej miesięcznie 

2,00 zł 

bez opłat 

2,00 zł 2,00 zł 

bez opłat 

0,00 zł 

1,00 EUR/ 
1,50 USD11) 

bez opłat 

przy rozliczeniu 
operacji 

bezgotówkowych w 
miesiącu 

kalendarzowym na 
łączną kwotę min. 

200,00 zł – w 
przeciwnym 

wypadku 5,00 zł 2) 

przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych 
w miesiącu kalendarzowym na łączną 
kwotę min. 200,00 zł – w przeciwnym 

wypadku 5,00 zł 1) 2) 6) 

w przypadku 
dokonania  co 

najmniej 1 
operacji 

bezgotówkowej 
w miesiącu 

kalendarzowym 
– w przeciwnym 

wypadku 5,00 
zł 

6 Wypłata gotówki  

6.1 
w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i 

zrzeszonych banków spółdzielczych 
za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia transakcji 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

6.2 w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 4) 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 
1,00 EUR/ 
1,00 USD bez opłat 

6.3 
w bankomatach w kraju innych banków, niż wskazane w 

pkt. 6.1 
2%, min. 5,00 zł 2%, min. 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 3,00 zł 1,00 zł 

1,50 EUR/ 

2,00 USD 

bez opłat 10) /  

3,00 zł 

6.4 
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 6.2 

(przy użyciu terminala POS) 4) 

naliczana od 
wypłacanej kwoty 

2%, min. 4,50 zł 2%, min. 4,50 zł 3%, min. 4,50 zł 3%, min. 4,50 zł 3%, 
min. 4,50 zł 

3%, 
min. 4,50 zł 

3%, min. 

1,50 EUR 
/2,00 USD 

bez opłat 

6.5.1 
w bankomatach za granicą (poza terytorium państw 

członkowskich EOG) 9) - obowiązuje do 14 grudnia 2019 r. 
3%, min. 10,00 zł 3%, min. 10,00 zł 3%, min. 10,00 zł 3%, min. 10,00 zł bez opłat 3%, 

min. 10,00 zł 

3%, min. 
1,50 EUR 

/2,00 USD 
nie dotyczy 

6.5.2 
w bankomatach za granicą (poza terytorium państw 

członkowskich EOG) 9) - obowiązuje od 15 grudnia 2019 r. 
3%, min. 10,00 zł 3%, min. 10,00 zł 3%, min. 10,00 zł 3%, min. 10,00 zł bez opłat 3%, 

min. 10,00 zł 

3%, min. 
1,50 EUR 

/2,00 USD 
nie dotyczy 
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7.1 

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium 

innego państwa członkowskiego EOG) 9) - obowiązuje do 

14 grudnia 2019 r. 

naliczana od 

wypłacanej kwoty 3%, min. 10,00 zł 3%, 

min. 10,00 zł 3%, min. 10,00 zł 3%, 

min. 10,00 zł bez opłat 1,00 zł 
3%, min. 
1,50 EUR 

/2,00 USD 

bez opłat 

7.2 

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium 

innego państwa członkowskiego EOG) 9) - obowiązuje od 

15 grudnia 2019 r. 

naliczana od 

wypłacanej kwoty 2%, min. 5,00 zł 2%, min. 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 1,00 zł 
1,50 EUR 

/2,00 USD 
bez opłat 

8 Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 
za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia transakcji 
1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł bez opłat bez opłat 

0,50 EUR/ 
0,50 USD 

bez opłat 

9 Wydanie nowego numeru PIN 1) za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 
1,50 EUR/ 

2,00 USD 
bez opłat 

10 Zmiana numeru PIN w bankomatach  

10.1 banków SGB 

za każdą zmianę 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł nie dotyczy 5,00 zł 4,50 zł 1,00 EUR/ 

1,00 USD 
bez opłat 

10.2 innych niż wskazane w pkt. 10.1 7,50 zł 7,50 zł 7,50 zł nie dotyczy 7,50 zł 7,00 zł 1,50 EUR/ 
2,00 USD 

bez opłat 

11 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach  

11.1 banków SGB 
za każde 
sprawdzenie 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 
0,25 EUR/ 

0,30 USD 
bez opłat 

11.2 innych niż wskazane w pkt. 11.1 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 
1,00 EUR/ 

1,00 USD 
bez opłat 

12 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za każde zestawienie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,00 zł 
0,50 EUR/ 

0,60 USD 
bez opłat 

13 
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN 

(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) 
za każdą przesyłkę 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł nie dotyczy 50,00 zł 45,00 zł 50,00 zł bez opłat 

14 Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 
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Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w 

walucie innej niż PLN (opłata pobierana w dniu rozliczenia 

transakcji) 

naliczana od kwoty 

transakcji 
3% 3% bez opłat 3% bez opłat 

VISA – 3% 
MasterCard – 

bez opłat 

nie dotyczy bez opłat 

 

1) nie dotyczy kart młodzieżowych 
2) jeżeli nie rozliczono operacji bezgotówkowych na wymaganą kwotę w miesiącu pobierania – nierozliczone transakcje zaliczone będą do następnego miesiąca, zgodnie z zasadami określonymi na wstępie Taryfy 
3) stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwami MasterCard Debit PayPass, MasterCard Debit PayPass „młodzieżowa”, MasterCard PayPass KKS Lech 
4) pod warunkiem, że placówka udostępniła usługę wypłat w POS 
5) po udostępnieniu usługi 
6) nie dotyczy karty mobilnej VISA wydanej do rachunku ROR Junior 
7) stawki obowiązują również dla kart wycofanych z oferty: VISA Electron (bez funkcji zbliżeniowej), Maestro (bez funkcji zbliżeniowej) 
8) stawki obowiązują również dla kart wycofanych z oferty: VISA Electron payWave „młodzieżowa” (bez funkcji zbliżeniowej) 

 karty zbliżeniowe typu VISA payWave Electron zostały zastąpione marką VISA 
9) państwo członkowskie – państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

10) 5 rozliczonych wypłat w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 3,00 zł 
11) 0,00 EUR/0,00 USD – opłata promocyjna obowiązuje przez okres pierwszych 12 m-cy od dnia wydania karty walutowej 
12) karta mobilna VISA dostępna w ofercie Banku do dnia 15 grudnia 2019 r. 
13) ROR „Konto za złotówkę” dostępne w ofercie Banku do dnia 14 listopada 2019 r. 

 

 

 



 
 

11 

Karty przedpłacone 

L.p. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca 

MasterCard (bez funkcji zbliżeniowej) 

1 Wydanie karty płatniczej wraz z numerem PIN za każdą kartę 20,00 zł 
2 Zasilenie rachunku karty bez opłat 

3 Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty 30,00 zł 

4 Zastrzeżenie karty bez opłat 

5 Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 
6 Obsługa karty debetowej (opłata miesięczna) bez opłat 

7 Zmiana numeru PIN w bankomatach 

7.1 banków SGB 
za każdą zmianę 

4,50 zł 
7.2 innych niż wskazane w pkt. 7.1 7,00 zł 

8 Wypłata gotówki 

8.1 w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 
za każdą wypłatę, pobierana w 
dniu rozliczenia transakcji 

bez opłat 
8.2 w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) – pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat POS 1,50 zł 
8.3 w bankomatach w kraju innych banków, niż wskazane w pkt. 7.1 1,30 zł 

8.4 w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 7.2 (przy użyciu terminala POS) – pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat POS 
naliczana od wypłacanej kwoty 

3%, min. 4,50 zł 

8.5 w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 1) 3%, min. 4,50 zł 

8.6 w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG) 1) - obowiązuje od 15 grudnia 2019 r. 
za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia transakcji 
1,30 zł 

9 Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego 

EOG) 1) - obowiązuje do 14 grudnia 2019 r. 
naliczana od wypłacanej kwoty 3%, min. 4,50 zł 

10 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za każde zestawienie bez opłat 

11 Transakcje bezgotówkowe 

11.1 dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opłat 
11.2 dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG bez opłat 
11.3 transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG) 1) bez opłat 

 

1) państwo członkowskie – państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

 

Instrument płatniczy BLIK 

L.p. Rodzaj czynności/usługi Płatności mobilne BLIK 

1 Aktywacja BLIK 0,00 zł 
2 Użytkowanie BLIK 0,00 zł 

3 Opłata za wypłatę gotówki 

3.1 w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych (po udostępnieniu funkcjonalności przez Bank) 0,00 zł 

3.2 w bankomatach innych niż wskazane w pkt. 3.1 0,00 zł 

3.3 w bankomatach za granicą nie dotyczy 

4 Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 0,00 zł 

5 Krajowa transakcja płatnicza bez opłat 
6 Zmiana limitu transakcyjnego bez opłat 
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Rozdział 7. Pozostałe opłaty za czynności i usługi bankowe 
L.p. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1 Wpłaty gotówkowe 

1.1 dokonywane na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach w systemie Elixir od wpłacanej kwoty 
0,50%, min. 4,90 zł, 

max. 500,00 zł 
1.2 wpłaty na działalność pożytku publicznego 

od każdej dyspozycji 

bez opłat 

1.3 realizowane w systemie Express Elixir (kwota maksymalna wynosi 5.000,00 zł) 10,00 zł 

1.4 realizowane w systemie SORBNET 25,00 zł 

1.5 realizowane w systemie BlueCash (kwota maksymalna wynosi 5.000,00 zł) 7,00 zł 

1.6 wpłaty abonamentu na rzecz RTV 2,50 zł 

1.7 wpłaty abonamentu UPC („kablówka”) 3,50 zł 

1.8 wpłaty gotówkowe za gaz (dot. Gazowni Kaliskiej BOK Krotoszyn) 3,70 zł 

1.9 sporządzenie dokumentu wpłaty gotówkowej/przelewu na rachunek w innych bankach 1,00 zł 

2 Wypłaty z rachunku technicznego Banku (zlecenia do wypłaty) od wypłacanej kwoty 
0,50%, min. 7,00 zł, 

max. 500,00 zł 

3 Ustanowienie / zmiana / odwołanie pełnomocnictwa od każdej dyspozycji 10,00 zł 

4 Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 
od każdej dyspozycji 

25,00 zł 

4.1 Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 20,00 zł 

5 Realizacja dyspozycji spadkobierców (opłata nie dotyczy realizacji dyspozycji wkładu na wypadek śmierci) od każdego spadkobiercy 30,00 zł 

6 Wydanie na wniosek Klienta 

6.1 zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku i/lub wysokość salda (dla podstawowego rachunku płatniczego – bez opłat) 

od każdej dyspozycji 

30,00 zł 
6.2 zaświadczenia o stanie oszczędności 30,00 zł 

6.3 opinii bankowej o Kliencie 30,00 zł 
6.4 potwierdzenia wykonania przelewu z rachunku bankowego 10,00 zł 
6.5 duplikatu umowy zawartej z Bankiem 10,00 zł 

7 Sporządzenie 

7.1 odpisu każdego załącznika do wyciągu od każdego dokumentu 15,00 zł 

7.2 kopii dokumentu pozostającego w archiwum Banku w przypadku, gdy 

7.2.1 Klient określił datę dokonania operacji 
od każdej dyspozycji 

20,00 zł 

7.2.2 Klient nie określił daty dokonania operacji 25,00 zł 

7.3 duplikatu bieżącego dokumentu księgowego – sporządzonego z ostatnich 30 dni od każdej dyspozycji 5,00 zł 
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Sporządzenie na wniosek Klienta rocznego zestawienia obrotów  na jednym rachunku (UWAGA: za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się odpowiednio o 

połowę stawki podstawowej; opłat nie pobiera się w przypadku, gdy odpis sporządzany jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-
skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów)  

 

od każdej dyspozycji 30,00 zł 

9 
Działania PBS we Wrześni podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez zleceniodawcę błędnego 
numeru rachunku odbiorcy 

od każdej dyspozycji 20,00 zł 

10 Uzyskanie na hasło telefoniczne informacji o stanie rachunku miesięcznie 5,00 zł 

11 Wymiana banknotów/bilonu na banknoty/bilon o innych nominałach – dotyczy waluty PLN (nie dotyczy Klientów posiadających rachunki bankowe w PBS we Wrześni) 

11.1 do 20 szt. 

od wymienianej kwoty 

bez opłat 
11.2 od 21 szt. do 50 szt. 0,25%, min. 5,00 zł 
11.3 powyżej 50 szt. 0,50%, min. 15,00 zł 

12 Za zastrzeżenie 

12.1 dokumentu tożsamości osoby korzystającej z usług/oferty PBS we Wrześni 
od każdej dyspozycji 

bez opłat 
12.2 dokumentu tożsamości osoby innej, niż wskazana w pkt. 12.1 10,00 zł 

13 Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową 

13.1 zlecone przez Klienta (opłata nie obejmuje informacji, których obowiązek bezpłatnego wydania nakłada ustawa o usługach płatniczych) 
za każde przekazanie 

30,00 zł 

13.2 zlecone przez spadkobiercę Klienta 30,00 zł 

 


