
 

 

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT 

Załącznik nr 7 do Taryfy prowizji i opłat 

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek:  Warszawski Bank Spółdzielczy 

Nazwa rachunku: KONTO PRP (podstawowy rachunek płatniczy) 

Data: 15.12.2019 r. 

 Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych 
z rachunkiem płatniczym. Umożliwi on Państwu porównanie tych opłat z opłatami za inne 
rachunki. 

 Dodatkowo mogą mieć zastosowanie opłaty za korzystanie z usług powiązanych z tym 
rachunkiem, które nie są wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje mogą Państwo 
znaleźć w Taryfie prowizji i opłat w Warszawskim Banku Spółdzielczym. 

 Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie. 
 

Usługa Opłata 

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem 
1. Prowadzenie rachunku płatniczego 
 
 

miesięcznie                                                        0,00 zł 
opłata roczna ogółem                                  0,00 zł 

 

2. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 
1) wyciąg za miesiąc kalendarzowy 

 
2) dodatkowy miesięczny wyciąg wydany na życzenie 

Posiadacza rachunku 
3) zestawienie transakcji płatniczych sporządzone na 

wniosek Posiadacza rachunku za każdy miesiąc roku 
bieżącego 

4) zestawienie transakcji płatniczych sporządzone na wniosek 

Posiadacza rachunku za każdy miesiąc roku poprzedniego 

 
miesięcznie                                                        0,00 zł 

opłata roczna ogółem                                  0,00 zł 
 

za dokument                                                      5,00 zł 
 
 

za dokument                                                      5,00 zł 
 

za dokument                                                   10,00 zł 

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych) 
3. Polecenie przelewu wewnętrznego 

1) w placówce Banku 
2) w systemie bankowości elektronicznej 
3) w placówce Banku z rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego na rachunki bieżące prowadzone w 
Banku 

 
za przelew                                                          0,00 zł 
za przelew                                                          0,00 zł 

 
 

za przelew                                             0,00 zł/5,00 zł 
opłata po wykonaniu w ciągu miesiąca kalendarzowego 

pakietu bezpłatnych 5 transakcji płatniczych, opisany 
w niniejszej Tabeli w części „Pakiet usług” 

4. Polecenie przelewu  
1) w systemie ELIXIR: 

a) w placówce Banku 
 
 
 
 

b) w systemie bankowości elektronicznej 
c) w systemie Blue Cash do kwoty 5 000,00 zł włącznie 

2) w systemie SORBNET: 
a) w placówce Banku  
b) w systemie bankowości elektronicznej 

 
 

za przelew                                             0,00 zł/5,00 zł 
opłata po wykonaniu w ciągu miesiąca kalendarzowego 

pakietu bezpłatnych 5 transakcji płatniczych, opisany 
w niniejszej Tabeli w części „Pakiet usług” 

 

za przelew                                                          0,00 zł 
za przelew                                                          5,00 zł 

 
za przelew                                                        20,00 zł 
za przelew                                                        20,00 zł 

5. Polecenie przelewu SEPA (w trybie standardowym) 
1) w placówce Banku: 

a) do banków krajowych 

 
 

za przelew                                                          9,00 zł 



b) do banków zagranicznych 
2) w systemie bankowości elektronicznej: 

a) do banków krajowych 
b) do banków zagranicznych 

za przelew                                                          0,00 zł 
 

za przelew                                                          9,00 zł 
za przelew                                                          0,00 zł 

6. Polecenie przelewu w walucie obcej innej niż PLN i EUR / 
Polecenie wypłaty 

w placówce Banku lub w systemie bankowości 
elektronicznej 

 
 

za przelew                                                           0,18% 
min. 25,00 zł max. 200,00 zł 

7. Polecenie przelewu TARGET w EUR w ramach EOG
1
 

1) w placówce Banku 
2) w systemie bankowości elektronicznej 

 
za przelew                                                        20,00 zł 
za przelew                                                        20,00 zł 

8. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego 
1) z banków krajowych 
2) z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR 
3) z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej 

niż EUR oraz z banków zagranicznych spoza EOG 

 
od otrzymanego przelewu                              9,00 zł 
od otrzymanego przelewu                              0,00 zł 

 
od otrzymanego przelewu                            25,00 zł 

10. Zlecenia stałe 
1) realizacja na rachunek wewnętrzny w Banku 
2) realizacja na rachunek zewnętrzny w placówce Banku 
 
 
 
 

3) realizacja na rachunek zewnętrzny poprzez system 
bankowości elektronicznej 

 
jednorazowo                                                      0,00 zł 
jednorazowo                                        0,00 zł/5,00 zł 

opłata po wykonaniu w ciągu miesiąca kalendarzowego 
pakietu bezpłatnych 5 transakcji płatniczych, opisany 

w niniejszej Tabeli w części „Pakiet usług” 
 

 
jednorazowo                                                      0,00 zł 

11. Polecenie zapłaty 
1) przyjęcie/modyfikacja/odwołanie  

2) realizacja polecenia zapłaty  

 
za zlecenie                                                          2,00 zł 

za zlecenie                                                          2,50 zł 

Karty i gotówka 

12. Wydanie/Wznowienie karty płatniczej debetowej jednorazowo                                                      0,00 zł 

13. Obsługa karty debetowej miesięcznie                                                        0,00 zł 
opłata roczna ogółem                               0,00 zł 

14. Obsługa karty kredytowej                                                                   nie dotyczy 

15. Krajowa transakcja płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności bezgotówkowych 

 
od transakcji                                                      0,00 zł 

16. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności bezgotówkowych

2
  

 
od transakcji                                                      0,00 zł 

17. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych

2 

1) w ramach EOG w walucie EUR 
2) w ramach EOG w walucie obcej, innej niż EUR  

 
 

od transakcji                                                      0,00 zł 
od transakcji                                          2% min. 10 zł 

18. Wypłata gotówki 
1) w placówce Banku

3
 

2) we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych 
banków krajowych, zgodnie z zawartymi umowami

4
 

3) w innych bankomatach w kraju 
 

4) w punktach akceptujących kartę w kraju i za granicą
2 

 
za wypłatę                                                          0,00 zł 

 
od transakcji                                                      0,00 zł 
od transakcji                                                      0,00 zł 
od transakcji …………………………………………….4,00 zł 

                                                           
1
 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących , określone w Taryfie prowizji i opłat 

2
 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych poza granicami kraju pobierana jest 

dodatkowo prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w  przypadku transakcji dokonywanych w 
walutach innych niż waluta rachunku bankowego i PLN 
3 Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej 25 000 zł należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od 
nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 30 zł od kwoty przewyższającej 25 000 zł. W przypadku awizowania 
wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 50 zł kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej 
wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty 
gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówki awizowaną 
4 lista bankomatów dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku 



5) w ramach usługi cash back – do wysokości 300 PLN od transakcji …………………………………………….2,00 zł 

19. Wpłata gotówki  za wpłatę                                                          0,00 zł 

Kredyty w rachunku i usługi powiązane 

20. Kredyt w rachunku płatniczym (kredyt odnawialny w ror) usługa nie jest dostępna 

Inne usługi 
21. Sporządzenie na wniosek Klienta zaświadczenia 

o posiadanym rachunku płatniczym  oraz wysokości 
środków na tym rachunku  

 
za dokument                                                    0,00 zł 

22. Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta 
potwierdzenia posiadania rachunku 

 
jednorazowo                                                  10,00 zł 

23. Usługa bankowości elektronicznej                                                        0,00 zł 

24. Powiadomienie SMS 
1) opłata za świadczenie usługi powiadamianie sms 
 
2) opłata za usługę „na życzenie” 
3) opłata za usługę „po każdej zmianie salda” 

 
miesięcznie                                                        2,50 zł 

opłata roczna ogółem                           30,00 zł 
za jeden sms                                                    0,40 zł 
za jeden sms                                                     0,40 zł 

Pakiet usług  

Zgodnie z art. 59ie ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 
usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003 z późn. zm.): 

21.1. Pakiet 5 pierwszych krajowych przelewów płatni-
czych, w tym realizacja zlecenia stałego, w miesiącu 
kalendarzowym zlecanych przez konsumenta, liczonych 
łącznie dla: 

1) polecenia przelewu krajowego realizowanego w 
placówce Banku na rachunek prowadzony w innym 
banku;  

2) zlecenia stałego realizowanego w placówce Banku na 
rachunek prowadzony w innym banku; 

3) polecenie przelewu wewnętrznego w placówce Banku z 
ror na rachunki bieżące prowadzone w Banku. 

Wyłączeniu podlega polecenie przelewu wewnętrznego, 
polecenie przelewu SEPA i polecenie przelewu w walucie 
obcej. 

 
21.2. Pakiet 5 pierwszych rozliczonych w miesiącu 

kalendarzowym wypłat gotówki na terenie Polski kartą 
debetową, wydaną do Konta PRP, z bankomatów 
wymienionych w pkt 15.3 

 

 
 
 
 

bez opłat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bez opłat 

 


