
 
 
 
 
 

 

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT 

Załącznik nr 9 do Taryfy prowizji i opłat 

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek:  Warszawski Bank Spółdzielczy 

Nazwa rachunku: KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE (zakładane wyłącznie dla Posiadaczy rachunku 

płatniczego) 

Data: 15.10.2020 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) zestawienie transakcji płatniczych sporządzone na 

wniosek Posiadacza rachunku za każdy miesiąc roku 
bieżącego 

2) zestawienie transakcji płatniczych sporządzone na wniosek 

Posiadacza rachunku za każdy miesiąc roku poprzedniego 

 
 
 

za dokument                                                      5,00 zł 
 

za dokument                                                   10,00 zł 

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

  w placówce Banku i w systemie bankowości 
elektronicznej

1
 

 
za pierwszy przelew w miesiącu                    0,00 zł 
za kolejny przelew w miesiącu                   12,00 zł 

4. Polecenie przelewu  
1) w systemie ELIXIR: 

w placówce Banku i w systemie bankowości 
elektronicznej

1 

2) w systemie SORBNET: 
w placówce Banku i w systemie bankowości 
elektronicznej  

 
 

za pierwszy przelew w miesiącu                    0,00 zł 
za kolejny przelew w miesiącu                   12,00 zł 

 
nie dotyczy 

 

5. Polecenie przelewu SEPA  
  w placówce Banku i w systemie bankowości elektronicznej 

 
 
 
 

 
nie dotyczy 

 
 

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

 

 
nie dotyczy 

 

7. Polecenie przelewu TARGET w EUR w ramach EOG nie dotyczy 



  

9. Polecenie przelewu złożone w systemie Blue Cash do 
kwoty 5 000,00 zł włącznie 

  nie dotyczy 

10. Zlecenia stałe nie dotyczy 

11. Polecenie zapłaty  nie dotyczy 

Karty i gotówka 

12. Wydanie/Wznowienie karty płatniczej debetowej usługa nie jest dostępna 

13. Obsługa karty debetowej nie dotyczy 

14. Obsługa karty kredytowej                                                                   nie dotyczy 

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

 
                                                                  nie dotyczy 

16. Zagraniczna, w tym transgraniczna transakcja płatnicza 
przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych  

 
                                                                  nie dotyczy 

17. Zagraniczna, w tym transgraniczna transakcja płatnicza 
przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych 

 
                                                                  nie dotyczy 

18. Wypłata gotówki z konta
1 

 
za pierwszą wypłatę w miesiącu                    0,00 zł  

za kolejną                                                    12,00 zł 

19. Wpłata gotówki na konto za wpłatę                                                          0,00 zł 

Kredyty w rachunku i usługi powiązane 

20. Kredyt w rachunku płatniczym (kredyt odnawialny w ror)                                                                   nie dotyczy 

Inne usługi 
21. Sporządzenie na wniosek Klienta zaświadczenia/opinii 

o posiadaniu rachunku płatniczym  oraz wysokości 
środków na tym rachunku (nie dotyczy zaświadczeń 
generowanych w systemie) 

 
 

za dokument                                               25,00 zł 

22. Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta 
potwierdzenia salda rachunku 

 
jednorazowo                                                   10,00 zł 

23. Usługa bankowości elektronicznej                                                        0,00 zł 

 
 
                                                           
1
 w ramach konta oszczędnościowego zwolniona z opłaty jest jedna transakcja w miesiącu łącznie dla wypłaty i 

polecenia przelewu 


