
 

 
 

    Załącznik nr 25 
 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYTYCH W DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG 

ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM DLA KARTY PRZEDPŁACONEJ 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 

Definicja  
(zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Finansów z 
dnia 14.07.2017) 

Definicje użyte w Warszawskim 
Banku Spółdzielczym  

1.1 Polecenie przelewu 

Inicjowanie przez płatnika transakcji 
płatniczej umożliwiającej przekazanie 
środków pieniężnych z rachunku 
płatniczego płatnika na rachunek 
płatniczy odbiorcy 

zlecenie   płatnicze    –   oświadczenie   
Zleceniodawcy (Posiadacza rachunku) 
zawierające  polecenie  wykonania  
transakcji  płatniczej, złożone w 
ustalonej z Bankiem formie 

1.2 Polecenie przelewu SEPA 

Inicjowanie przez płatnika transakcji 
płatniczej umożliwiającej przekazanie 
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) 

Przelew  SEPA – transakcja płatnicza 
realizowana przez banki  działające  na 
terytorium  Unii  Europejskiej  oraz  
Norwegii,  Islandii,  Liechtensteinu  i 
Szwajcarii,  które podpisały umowę o 
przystąpieniu do polecenia Przelewu  
SEPA, spełniająca następujące warunki:  
a. waluta transakcji EUR;  
b. zawiera  prawidłowy  numer  
rachunku  bankowego Beneficjenta  
oraz Zleceniodawcy  w  standardzie 
IBAN, prawidłowy kod BIC;  
c. koszty „SHA”;  
d. tryb realizacji standardowy;  
e. nie  zawiera  jakichkolwiek 
dodatkowych  instrukcji płatniczych;  
f. Bank Zleceniodawcy i Bank 
Beneficjenta przelewu są uczestnikami  
Polecenia  Przelewu  SEPA  -  SCT  (SEPA 
Credit Transfer).  
Link do wykazu banków SEPA jest 
dostępny na stronie internetowej 
Banku; 
 
SEPA (Single  Euro  Payments  Area)  –  
jednolity  obszar płatności  w  EUR;  
koncepcja,  która  spełnia  rolę 
zintegrowanego rynku usług 
płatniczych; 

1.3 Polecenie przelewu w walucie obcej 

Inicjowanie przez płatnika krajowej 
transakcji płatniczej umożliwiającej 
przekazanie środków z krajowego 
rachunku płatnika u dostawcy usług 
płatniczych na 
krajowy rachunek odbiorcy u 
dostawcy usług płatniczych 

przekaz  w  obrocie  
dewizowym/Przekaz   –  transakcja 
płatnicza obejmująca polecenie wypłaty  
i przelew SEPA 

1.4 Polecenie zapłaty SEPA 

Inicjowanie przez odbiorcę transakcji 
płatniczej umożliwiającej pobranie 
środków pieniężnych w euro z 
rachunku płatnika u dostawcy usług 
płatniczych na rachunek płatniczy 
odbiorcy u dostawcy usług 
płatniczych, jeżeli obaj dostawcy lub 
jeden z dostawców wykonują 
działalność na obszarze jednolitego 
obszaru płatności w euro (SEPA) 

Nie dotyczy 
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1.5 Prowadzenie rachunku płatniczego 
Usługa polegająca na prowadzeniu 
rachunku płatniczego na rzecz 
konsumenta 

rachunek  bankowy/rachunek  płatniczy  
– rachunek służący   do   wykonywania  
transakcji   płatniczych oferowany i 
prowadzony przez Bank dla osób 
fizycznych 

1.6 Przelew wewnętrzny 

Inicjowanie przez płatnika transakcji 
płatniczej umożliwiającej przekazanie 
środków z rachunku płatniczego 
płatnika na rachunek płatniczy 
odbiorcy u tego samego dostawcy 
usług płatniczych 

Brak definicji 

1.7 Sporządzenie zestawienia transakcji 

Usługa polegająca na sporządzeniu 
przez dostawcę prowadzącego 
rachunek płatniczy zestawienia 
transakcji wykonanych w ramach 
rachunku płatniczego w danym 
okresie, w postaci papierowej 

Nazwa własna: wyciąg bankowy 
Bank dostarcza Posiadaczowi rachunku 
informacje:  

1) umożliwiające  
zidentyfikowanie  transakcji  
płatniczej  i stron transakcji 
płatniczej;   

2) o kwocie transakcji płatniczej 
w walucie, w której uznano 
lub obciążono rachunek 
bankowy Posiadacza 
rachunku, lub  w  walucie,  w  
której  zostało złożone  
zlecenie płatnicze;  

3) o kwocie wszelkich opłat z 
tytułu transakcji płatniczej, ich 
wyszczególnienie, lub 
informację o odsetkach 
należnych od Posiadacza 
rachunku;  

4) o  kursie  walutowym 
zastosowanym  w  danej  
transakcji płatniczej przez 
Bank oraz o kwocie transakcji 
płatniczej po przeliczeniu 
walut, jeżeli transakcja 
płatnicza wiązała się z 
przeliczaniem waluty;  

5) o dacie waluty zastosowanej 
przy uznaniu lub obciążeniu 
rachunku lub o dacie 
otrzymania zlecenia 
płatniczego. 

Częstotliwość   sporządzania   oraz  
sposób   doręczania wyciągów 
Posiadacz rachunku wskazuje w 
Umowie 

1.8 

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

Usługa polegająca na wykonywaniu 
transakcji płatniczych przy użyciu 
karty debetowej w obrocie z innymi 
państwami członkowskimi z  
fizycznym wykorzystaniem karty lub 
przez Internet 

transakcja  płatnicza  – inicjowana  
przez  Posiadacza rachunku,    odbiorcę  
lub  użytkownika  karty  wpłata, transfer 
lub wypłata środków pieniężnych, w 
tym:  
 
transakcja  bezgotówkowa   (stykowa)  – 
płatność  za nabywane towary i usługi 
przy fizycznym użyciu karty w  placówce 
handlowo-usługowej,  jak  również 
transakcja na odległość dokonywana 
bez fizycznego użycia  karty,  w  
szczególności zrealizowana  za 
pośrednictwem Internetu lub telefonu; 

2.1 
Wydanie zaświadczenia o 
posiadaniu rachunku 

Usługa polegająca na wydaniu przez 
dostawcę prowadzącego rachunek 

Brak definicji 
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płatniczy zaświadczenia z 
informacjami o rachunku lub usługach 
świadczonych konsumentowi; 

2.2 Wypłata gotówki 

Usługa polegająca na wypłacie 
gotówki z rachunku płatniczego 
konsumenta przy pomocy urządzenia 
umożliwiającego taką wypłatę 
(bankomat, terminal płatniczy) lub w 
placówce dostawcy; 

Brak definicji 

2.3 Wpłata gotówki 

Usługa polegająca na wpłacie gotówki 
na rachunek konsumenta przy 
pomocy urządzenia umożliwiającego 
taką wpłatę (wpłatomat, bankomat) 
lub w placówce dostawcy 

Brak definicji 

2.4 Zlecenie stałe 

Usługa polegająca na cyklicznym 
przekazywaniu środków pieniężnych 
w określonej wysokości z rachunku 
konsumenta, na jego zlecenie, na 
innych rachunek płatniczy 

zlecenie   płatnicze    –   oświadczenie   
Zleceniodawcy zawierające  polecenie 
wykonania  transakcji  płatniczej, 
złożone w ustalonej z Bankiem formie. 
 
Posiadacz   rachunku   może   zlecić  
placówce   Banku prowadzącej   jego  
rachunek   wykonywanie   płatności 
własnych  lub  osób  trzecich,  w  drodze  
stałych  zleceń,  płatnych w podanych 
terminach i w określonej wysokości, np.  
z  tytułu  najmu  lokali,  energii  
elektrycznej,  gazu, abonamentu RTV, 
telefonu, ubezpieczenia, spłaty 
kredytów, zobowiązań podatkowych i 
innych 

 

 


