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ROZDZIAŁ I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT 

 

1. „Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych” zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Warszawskiego Banku Spółdzielczego zwanego dalej Bankiem. 

Opłaty i prowizje pobierane są:  

1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 

2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 

3) zbiorczo – za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 

4) zgodnie z zawartą umową. 

2. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż Warszawski Bank Spółdzielczy zwany dalej „Bankiem” pobiera się od wpłacającego. 

3. Nie pobiera się prowizji i opłat od wpłat na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w Banku oraz od wypłat kredytów zrealizowanych z rachunków kredytowych, nie dotyczy to wpłat odnawiających wolne środki w 
ramach limitu kredytu w rachunku płatniczym– wpłat tych nie traktuje się jako spłaty kredytu. 

4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od…do…” wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 

5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 

6. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez 
Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 

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

8. Do rozliczeń z tytułu prowizji i opłat bankowych w operacjach walutowych stosuje się kursy walutowe z tabeli kursów obowiązującej w Banku. 

9. Dla ustalenia prowizji i opłaty w walucie innej niż określona w taryfie stosuje się kurs kupna z tabeli kursów obowiązującej w Banku. 

10. Wpłaty i wypłaty walutowe realizowane są tylko w banknotach. Kwoty należne klientowi w bilonie przeliczane są na złote po kursie średnim NBP wg obowiązującej w Banku tabeli kursów bez pobierania prowizji za 
przewalutowanie. 

11. Dla opłat za czynności które  podlegają podatkowi VAT podane w Taryfie kwoty są kwotami brutto. 

12. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 

13. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 

14. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 

15. Niniejsza regulacja ma charakter ogólny. Odmienne postanowienia mogą wynikać z indywidualnych umów zawieranych z Bankiem. 
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ROZDZIAŁ II.  RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWE I DEBETOWE KARTY PŁATNICZE 

1. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe prowadzone w złotych polskich 

Lp. Wyszczególnienie Tryb pobierania 
KONTO 

PLATYNOWE 
KONTO 
 ZŁOTE 

KONTO 
SENIOR 

KONTO  
AKTYWNE 

KONTO 
MŁODZIEŻOWE 

KONTO 
PRP 1 

1.  Otwarcie rachunku płatniczego jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2.  Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 6 zł/0 zł 2 3 zł /7 zł 3 0 zł/4 zł4 0 zł 0 zł 0 zł 

3.  Elektroniczne kanały dostępu: 

3.1.  Usługa bankowości elektronicznej:        

3.1.1.  dostęp do systemu jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.1.2.  wysłanie jednorazowego hasła za pomocą sms jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.2.  Powiadamianie  SMS: 

3.2.1.  opłata za świadczenie usługi powiadamianie sms miesięcznie 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 

3.2.2.  opłata za usługę „na życzenie” za jeden SMS 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 

3.2.3.  opłata za usługę „po każdej zmianie salda” za jeden SMS 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 

4.  Wpłaty i wypłaty 

4.1.  Wpłata gotówki za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.2.  Wypłata gotówki5 za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5.  Polecenie przelewu 

5.1.  Polecenie przelewu wewnętrznego: 

5.1.1.  

polecenie przelewu wewnętrznego w placówce Banku(nie 
pobiera się opłaty za przelewy na rachunki lokat, kont 
oszczędnościowych i spłat Kredytów prowadzonych w 
Banku ) 

za przelew 3 zł 3 zł 0 zł 3 zł 3 zł 0 zł 

5.1.2.  
polecenie przelewu wewnętrznego  w placówce Banku z 
rachunku ROR na rachunki bieżące prowadzone w Banku 

za przelew 
0,2% 

min. 6 zł 
max. 100 zł 

0,2% 
min. 6 zł 

max. 100 zł 

0,2% 
min. 5 zł 

max. 100 zł 

0,2% 
min. 6 zł 

max. 100 zł 

0,2% 
min. 6 zł 

max. 100 zł 
0 zł / 6 zł6 

5.1.3.  
polecenie przelewu wewnętrznego  poprzez usługę 
bankowości elektronicznej  (system bankowości 
internetowej) 

za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5.2.  Polecenie przelewu w systemie ELIXIR: 

                                                           
1
 PRP - podstawowy rachunek płatniczy wprowadzony ustawą o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. 

2 Opłata za Konto Platynowe wynosi 0 zł jeśli suma wpływów na Konto Platynowe wynosi min. 1.500 zł miesięcznie, w przypadku nie spełnienia powyższego warunku, zostanie pobrana opłata 6 zł. 
3 Opłata za rachunek KONTO ZŁOTE wynosi 3 zł jeżeli klient posiada kartę płatniczą, w przypadku posiadania rachunku bez katy opłata wynosi 7,00zł. 
4 Opłata za rachunek SENIOR wynosi 0 zł jeśli Klient posiada kartę płatniczą, w przypadku posiadania rachunku Senior bez karty płatniczej pobierana jest opłata 4 zł. 
5 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. 

6 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. 
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5.2.1.  w placówce banku za przelew 6 zł 6 zł 2 zł 6 zł 0 zł 0 zł / 6 zł7 

5.2.2.  
opłata dodatkowa za polecenie przelewu na dyspozycję 
ustną 

za przelew 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł - 

5.2.3.  
poprzez usługę bankowości elektronicznej  (system 
bankowości internetowej 

za przelew 0 zł 0,30 zł 0,30 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5.3.  
Polecenie przelewu  złożone w systemie Blue Cash do kwoty 
5.000,00 PLN włącznie 

za przelew 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

5.4.  Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie   SORBNET  

5.4.1.  w placówce Banku  za przelew  35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 

5.4.2.  w systemie bankowości internetowej za przelew 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

6.  Polecenie przelewu SEPA 

6.1.1.  w placówce Banku: 

6.1.2.  do banków krajowych 
za przelew 

20 zł 20 zł 10 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

6.1.3.  do banków zagranicznych 6 zł 6 zł 2 zł 6 zł 0 zł 0 zł  

6.1.4.  w systemie bankowości internetowej: 

6.1.5.  do banków krajowych  
za przelew 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

6.1.6.  do banków zagranicznych 0 zł 0,30 zł 0,30 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

7.  Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR ramach EOG 8 

7.1.1.  w placówce banku  
za przelew 

35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 

7.1.2.  w systemie bankowości internetowej 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

8.  Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych) / Polecenie wypłaty9  

8.1.1.  w placówce Banku    za przelew 
0,25% min. 40 zł, 

max. 400 zł 
0,25% min. 40 zł, max. 400 zł  0,25% min. 40 

zł, max. 400 zł  
0,25% min. 40 zł, 

max. 400 zł  
0,25% min. 40 zł, 

max. 400 zł  
0,25% min. 40 zł, 

max. 400 zł  

8.1.2.  w systemie bankowości internetowej za przelew 
0,25% min. 30 zł, 

max. 300 zł  
0,25% min. 30 zł, max. 300 zł  0,25% min. 30 

zł, max. 300 zł  
0,25% min. 30 zł, 

max. 300 zł  
0,25% min. 30 zł, 

max. 300 zł  
0,25% min. 30 zł, 

max. 300 zł  

9.  Realizacja przelewu walutowego otrzymanego 

9.1.1.  z banków krajowych 

od otrzymanego 
przelewu  

15 zł 15 zł 15zł 15 zł 15 zł 15 zł 

9.1.2.  z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.1.3.  
z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej 
niż EUR oraz z banków zagranicznych spoza EOG 

 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 

10.  Dodatkowe opłaty 

10.1.1.  
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, 
wykonane na zlecenie Klienta 

od transakcji 
100 zł + koszty 

banków trzecich 

100 zł + koszty banków 
trzecich 

100 zł + koszty 
banków 
trzecich 

100 zł + koszty 
banków trzecich 

100 zł + koszty 
banków trzecich 

100 zł + koszty 
banków trzecich 

                                                           
7
 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. 
8
 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 10 w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 

9
 Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, instrukcja płatnicza polecająca dokonanie  przekazu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego 

odbiorcy (beneficjenta). 



 
Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych 

6 
 

10.1.2.  
Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta10   

za zlecenie 
100 zł + koszty 

banków trzecich 
100 zł + koszty banków 

trzecich 
100 zł + koszty 

banków 
trzecich 

100 zł + koszty 
banków trzecich 

100 zł + koszty 
banków trzecich 

100 zł + koszty 
banków trzecich 

10.1.3.  
Realizacja polecenia przelewu w trybie pilnym w walucie 
USD, GBP , EUR,  

od transakcji 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

10.1.4.  
Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR 
(Zryczałtowane koszty banków pośredniczących 
pobierane „z góry” od poleceń wypłaty. 

za przelew 90 zł 90 zł 90 zł 90 zł 90 zł 90 zł 

10.1.5.  
Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji 
realizowanej w innej walucie niż waluta rachunku) 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł  

11.  Zlecenie stałe: 

11.1.  
realizacja zlecenia stałego na rachunek wewnętrzny  
w Banku 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.2.  
realizacja zlecenia stałego na rachunek zewnętrzny w 
placówce Banku 

jednorazowo 3 zł 5 zł 3 zł 5 zł 5 zł 0 zł/5zł 7 

11.3.  
realizacja zlecenia stałego na rachunek zewnętrzny poprzez 
usługę bankowości elektronicznej  (system bankowości 
internetowej) 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.  Polecenie zapłaty: 

12.1.  Przyjęcie polecenia zapłaty  jednorazowo 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

12.2.   Modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty jednorazowo 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

12.3.  realizacja z rachunku Posiadacza Jednorazowo 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 

 

KARTY DEBETOWE  

Lp. Wyszczególnienie Tryb pobierania 
KONTO 

PLATYNOWE 
KONTO 
 ZŁOTE 

SENIOR 
KONTO  

AKTYWNE 
KONTO 

MŁODZIEŻOWE 
KONTO 

PRP 

13.    VISA VIP 

VISA 
CLASSIC 

DEBETOWA/ 
ZBLIŻENIO-

WA 

MASTERCA-
RD PAYPASS 

VISA CLASSIC 
DEBETOWA/ 

ZBLIŻENIOWA 

VISA CLASSIC 
DEBETOWA 

STUDENT 

VISA CLASSIC 
DEBETOWA 

JUNIOR 

VISA PayWave 
PRP 

14.  Wydanie karty/ wznowienie płatniczej debetowej jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

15.  Wydanie duplikatu karty jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 0 zł 

16.  Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej jednorazowo 20 zł  20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 0 zł 

17.  Obsługa karty debetowej miesięcznie 0 zł 3 zł 3,50 zł 2 zł 3 zł 3 zł 0 zł  

18.  
Krajowe zagraniczne, w  tym transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych 11 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

19.  Wypłata gotówki: 11 

19.1.  we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

                                                           
10

 Opłaty nie pobiera się jeżeli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
11

 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 
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krajowych zgodnie z zawartymi umowami12 

19.2.  w innych bankomatach w kraju od transakcji 0 zł  3% min. 6 zł 0 zł 3% min. 6 zł 3% min 6 zł 0 zł 

19.3.  
zagraniczne w tym transgraniczne transakcje płatnicze 
przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w 
ramach EOG w walucie EURO 

od transakcji 0 zł  3% min. 6 zł 0 zł 3% min. 6 zł 3% min. 6 zł 0 zł 

19.4.  

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

od transakcji 3% min 10 zł 3% min 10 zł 3% min 10 zł 3% min 10 zł 3% min 10 zł 3% min 10 zł 

19.5.  w punktach akceptujących kartę w kraju  od transakcji 3% min 10 zł 3% min 10 zł 3% min 10 zł 3% min 10 zł 3% min 10 zł 3% min 10 zł 

19.6.  w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 3% min 10 zł 3% min 10 zł 3% min 10 zł 3% min 10 zł 3% min 10 zł 3% min 10 zł 

20.  Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta od transakcji 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

21.  Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł - 

22.  Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty  jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

23.  Usługa Cash back – wypłata gotówki do wysokości 300 zł od transakcji 0 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

24.  Zmiana limitów na karcie od zamiany 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

25.  Wyciąg z rachunku bankowego: 

25.1.  
odbierany przez właściciela konta, osobę upoważnioną w 
jednostce Banku prowadzącej rachunek lub wysyłany drogą 
pocztową/mailową 

jednorazowo – za 
miesiąc kalendarzowy 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

25.2.  
wyciąg miesięczny udostępniony w bankowości 
elektronicznej 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

25.3.  
Wyciąg dzienny/ tygodniowy/ dwutygodniowy wysłany 
pocztą13 za wyciąg 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

25.4.  Duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku13 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

25.5.  
 Sporządzenie na życzenie klienta: kopii wyciągu, dowodu 
księgowego, potwierdzenia realizacji przekazu 

za dokument 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

26.  Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek posiadacza rachunku: 

26.1.  za każdy miesiąc roku bieżącego 
za dokument 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

26.2.  za każdy miesiąc roku poprzedniego 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

27.  
Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat 
pobranych z tytułu usług związanych z rachunkiem 
płatniczym za każdy miesiąc roku bieżącego 

za dokument 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

28.  
Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat 
pobranych z tytułu usług związanych z rachunkiem 
płatniczym za każdy miesiąc roku poprzedniego 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

29.  
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia 
salda rachunku 

za dokument 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

30.  
Sporządzenie zaświadczenia/opinii na wniosek Klienta o 
posiadaniu rachunku oraz wysokości środków na tym 

za dokument 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 

                                                           
 
12

 Lista bankomatów dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku 
13 Na życzenie klienta 
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rachunku (nie dotyczy zaświadczeń generowanych w 
systemie) 

31.  
Przygotowanie oraz wysłanie na życzenie Klienta duplikatu 
Umowy lub Umowy z aktualnymi danymi 

jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

32.  
Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza 
rachunku w sprawie przeznaczenia środków 
zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci  

za dokument 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 

33.  Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę: 

33.1.  z Bankiem 

jednorazowo 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

33.2.  z innymi bankami 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

33.3.  Potwierdzenie wykonania blokady środków 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

34.  
Realizacja dyspozycji spadkobierców 
 

od każdego 
spadkobiercy 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 0 zł  

 

NAKLEJKA ZBLIŻENIOWA VISA payWave  

1.  Wydanie naklejki zbliżeniowej jednorazowo 0 zł 

2.  Obsługa naklejki zbliżeniowej miesięcznie 1,50 zł 

3.  Wznowienie naklejki zbliżeniowej jednorazowo 15zł 

4.  Wydanie duplikatu naklejki zbliżeniowej jednorazowo 15zł 

5.  Wydanie nowej naklejki zbliżeniowej w miejsce utraconej jednorazowo 15zł 

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

za transakcję 0 zł 

7.  
Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek 
Klienta 

jednorazowo 10zł 

8.  Zmiana limitów na naklejce zbliżeniowej jednorazowo 0 zł 

 

ROZDZIAŁ III. RACHUNKI WALUTOWE 
 

Lp. Wyszczególnienie Tryb pobierania KONTO WALUTOWE 

1.  Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0 zł  

2.  Elektroniczne kanały dostępu: 

2.1.  Usługa bankowości elektronicznej: 

2.1.1.  dostęp do systemu jednorazowo 0 zł 

2.1.2.  wysłanie jednorazowego hasła za pomocą sms jednorazowo 0 zł 

2.2.  Powiadamianie  SMS: 

2.2.1.  opłata za świadczenie usługi powiadamianie sms miesięcznie 2,50 zł 

2.2.2.  opłata za usługę „na życzenie” za jeden SMS 0,40 zł 
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2.2.3.  opłata za usługę „po każdej zmianie salda” za jeden SMS 0,40 zł 

3.  Wpłaty i wypłaty 

3.1.  Wpłata gotówki za wpłatę 0 zł 

3.2.  Wypłata gotówki za wypłatę 0 zł 

4.  Polecenie przelewu 

4.1.  Polecenie przelewu wewnętrznego  

4.1.1.  

polecenie przelewu wewnętrznego w placówce 
Banku(nie pobiera się opłaty za przelewy na rachunki 
lokat, kont oszczędnościowych i spłat Kredytów 
prowadzonych w Banku): 

za przelew 3 zł 

4.1.2.  
polecenie przelewu wewnętrznego  w placówce Banku z 
rachunku ROR na rachunki bieżące prowadzone w Banku 

za przelew 
0,2% 

min. 5 zł 
max. 100 zł 

4.1.3.  
polecenie przelewu wewnętrznego  poprzez usługę 
bankowości elektronicznej  (system bankowości 
internetowej) 

za przelew 0 zł 

4.2.  Polecenie przelewu w systemie ELIXIR: 

4.2.1.  w placówce banku za przelew 
- 
 

4.2.2.  
poprzez usługę bankowości elektronicznej  (system 
bankowości internetowej 

za przelew - 

4.3.  Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie   SORBNET   

4.3.1.  w placówce Banku za przelew 35 zł 

4.3.2.  
poprzez usługę bankowości elektronicznej  (system 
bankowości internetowej) 

za przelew 30 zł 

5.  Polecenie przelewu SEPA 

5.1.  w placówce Banku: 

5.1.1.  do banków krajowych 
za przelew 

 10 zł 

5.1.2.  do banków zagranicznych 6 zł 

5.2.  w systemie bankowości internetowej: 

5.2.1.  do banków krajowych  
za przelew 

10 zł 

5.2.2.  do banków zagranicznych 1 zł 

6.  Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR ramach EOG 14 

6.1.1.  w placówce banku  
za przelew 

 
35 zł 

6.1.2.  w systemie bankowości internetowej 
za przelew 

 
30 zł 

                                                           
14

 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 9 w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
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7.  Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych) / Polecenie wypłaty15  

7.1.1.  w placówce Banku    za przelew 0,25% min. 40 zł, max. 400 zł 

7.1.2.  w systemie bankowości internetowej  0,25% min. 30 zł, max. 300 zł 

8.  Realizacja przelewu walutowego otrzymanego 

8.1.1.  z banków krajowych 

od otrzymanego 
przelewu  

20 zł 

8.1.2.  z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR 0 zł 

8.1.3.  
z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej 
niż EUR oraz z banków zagranicznych spoza EOG 

25 zł  

9.  Dodatkowe opłaty 

9.1.1.  
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, 
wykonane na zlecenie Klienta 

od transakcji 100 zł + koszty banków trzecich 

9.1.2.  
Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta16   

za zlecenie 100 zł + koszty banków trzecich 

9.1.3.  
Realizacja polecenia przelewu w trybie pilnym w walucie 
USD, GBP , EUR,  

od transakcji 100 zł 

9.1.4.  
Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR 
(Zryczałtowane koszty banków pośredniczących 
pobierane „z góry” od poleceń wypłaty. 

za przelew 90 zł 

9.1.5.  
Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji 
realizowanej w innej walucie niż waluta rachunku) 

od transakcji 0 zł 

10.  Wyciąg z rachunku bankowego: 

10.1.  
odbierany przez właściciela konta, osobę upoważnioną w 
jednostce Banku prowadzącej rachunek lub wysyłany drogą 
pocztową/mailową 

jednorazowo – za 
miesiąc kalendarzowy 

0 zł 

10.2.  
wyciąg miesięczny udostępniony w bankowości 
elektronicznej 

jednorazowo 0 zł 

10.3.  
Wyciąg dzienny/ tygodniowy/ dwutygodniowy wysłany 
pocztą17 za wyciąg 

10 zł 

10.4.  Duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku18 10 zł 

10.5.  
Sporządzenie na życzenie klienta: kopii wyciągu, dowodu 
księgowego, potwierdzenia realizacji przekazu 

za dokument 15 zł 

11.  Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek posiadacza rachunku: 

11.1.  za każdy miesiąc roku bieżącego 
za dokument 

5 zł 

11.2.  za każdy miesiąc roku poprzedniego 10 zł 

12.  
Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat 
pobranych z tytułu usług związanych z rachunkiem 
płatniczym za każdy miesiąc roku bieżącego jednorazowo 

5 zł 

13.  Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat 10 zł 

                                                           
15

 Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, instrukcja płatnicza polecająca dokonanie  przekazu określonej kwoty pieniężnej na rzecz 

wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 
16

 Opłaty nie pobiera się jeżeli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
17

 Na życzenie klienta 
18 Na życzenie klienta 
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pobranych z tytułu usług związanych z rachunkiem 
płatniczym za każdy miesiąc roku poprzedniego 

14.  
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia 
salda rachunku 

jednorazowo 10 zł 

15.  

Sporządzenie zaświadczenia/opinii na wniosek Klienta o 
posiadaniu rachunku oraz wysokości środków na tym 
rachunku (nie dotyczy zaświadczeń generowanych w 
systemie) 

jednorazowo 25 zł 

16.  
Przygotowanie oraz wysłanie na życzenie Klienta duplikatu 
Umowy lub Umowy z aktualnymi danymi 

jednorazowo 50 zł 

17.  
Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza 
rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych 
na rachunku na wypadek jego śmierci  

jednorazowo 25 zł 

18.  Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę: 

18.1.  z Bankiem 

jednorazowo 

20 zł 

18.2.  z innymi bankami 50 zł 

19.  Potwierdzenie wykonania blokady środków 20 zł 

 

ROZDZIAŁ IV.     KARTA VISA EURO   

Lp. Wyszczególnienie Tryb pobierania Stawka 

1.  Opłaty za kartę:   

1.1.  opłata za wydanie karty jednorazowo 0 EUR 

1.2.  opłata za miesięczną obsługę karty miesięcznie 1,00 EUR 

1.3.  wznowienie karty jednorazowo 0 EUR 

1.4.  wydanie duplikatu karty 19 jednorazowo 5,00 EUR 

2.  Transakcje oraz inne dyspozycje realizowane kartą:   

2.1.  
Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej EURO do płatności bezgotówkowych 20 

od transakcji 0 EUR 

2.2.  Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 20 

2.2.1.  
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków 
krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi 
umowami21 

od transakcji 0 EUR 

2.2.2.  w innych bankomatach w kraju od transakcji 3% min. 1,50 EUR 

2.2.3.  
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze 
przy użyciu karty debetowej EURO do płatności 
gotówkowych w ramach EOG w walucie EUR 

od transakcji 3% min. 1,50 EUR 

                                                           
19

 Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
20 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych poza granicami kraju pobierana jest dodatkowa prowizja Banku przy stosowaniu kursu własnego VISA powiększonego o 3% w 

przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego i PLN. 
21

 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 
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2.2.4.  
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze 
przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w 
ramach EOG w walucie obcej innej niż EUR oraz spoza EOG  

od transakcji 

3% min. 2,50 EUR 2.2.5.  w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 

2.2.6.  w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 

2.2.7.  w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 

3.  Inne opłaty:   

3.1.  czasowa zablokowanie/odblokowanie karty od transakcji 0 EUR 

3.2.  powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta od zlecenia 2,50 EUR 

3.3.  telefoniczne odblokowanie kodu PIN od transakcji 0 EUR 

3.4.  sprawdzenie salda w bankomacie 22 od transakcji 0 EUR 

ROZDZIAŁ V.  INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE (IKE) 

Lp. Wyszczególnienie 
Tryb 

pobierania 
Stawka obowiązująca 

1.  Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego miesięcznie 0 zł 

2.  
Wypłata, wypłata transferowa, zwrot w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy 
Uwaga: opłata pobierana jest wyłącznie z rachunku IKE 

za wpłatę/wypłatę 100 zł 

3.  Pierwsza wpłata na rachunek IKE w wysokości min. 500 zł za wpłatę 0 zł 

ROZDZIAŁ VI. RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 

Lp. Wyszczególnienie 
Tryb 

pobierania 
Stawka obowiązująca 

1.  Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 

2.  Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 

3.  Wpłata gotówki na rachunek lokaty za wpłatę 0 zł 

4.   Polecenie przelewu ze środków rachunku lokaty:    

4.1.  polecenie przelewu wewnętrznego w placówce Banku za przelew 0 zł 

4.2.  polecenie przelewu zewnętrznego w systemie ELIXIR w placówce Banku za przelew 8 zł 

5.  Wypłata gotówki z rachunku lokaty za wypłatę 0 zł 

6.  Likwidacja lokaty jednorazowo 0 zł 

7.  Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę:  

7.1.  z Bankiem 

jednorazowo 

20 zł 

7.2.  z innymi bankami 50 zł 

8.  Potwierdzenie wykonania blokady środków 20 zł 

9.  Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci  jednorazowo 25 zł 

10.  Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15 zł 

                                                           
22

 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
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ROZDZIAŁ VII.  KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE - zakładane wyłącznie dla Posiadaczy rachunku płatniczego 

Lp. Wyszczególnienie 
Tryb 

pobierania 
Stawka obowiązująca 

1.  Otwarcie konta jednorazowo 0 zł 

2.  Prowadzenie konta miesięcznie 0 zł 

3.  Elektroniczne kanały dostępu: 

3.1.  Usługa bankowości elektronicznej: 

3.1.1.  dostęp do systemu jednorazowo 0 zł 

4.  Wpłaty i wypłaty 

4.1.  Wpłata gotówki na konto za wpłatę 0 zł 

4.2.  
Wypłata gotówki z konta 

4.2.1.  raz w ciągu miesiąca kalendarzowego23 za wypłatę 0 zł 

4.2.2.  
więcej niż raz w miesiącu kalendarzowym 

za wypłaty 12 zł 

5.  Polecenie przelewu    

5.1.  Polecenie przelewu  wewnętrznego w placówce banku i poprzez usługę bankowości elektronicznej  (system bankowości internetowej)23 

za pierwszy przelew  
w miesiącu 

0 zł 

za kolejne przelewy  
w miesiącu 

12 zł 

5.2.  Polecenie przelewu w systemie ELIXIR w placówce banku i poprzez usługę bankowości elektronicznej  (system bankowości internetowej )23 

za pierwszy przelew  
w miesiącu 

0 zł 

za kolejne przelewy  
w miesiącu 

12 zł 

6.  Wyciąg z rachunku bankowego:   

6.1.  odbierany przez właściciela konta, osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek lub wysyłany drogą pocztową/mailową 
jednorazowo – za miesiąc 

kalendarzowy 
0 zł 

6.2.  wyciąg miesięczny udostępniony w bankowości elektronicznej jednorazowo 0 zł 

6.3.  Wyciąg dzienny/ tygodniowy/ dwutygodniowy wysłany pocztą 24 
za wyciąg 

10 zł 

6.4.  Duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku24 10 zł 

6.5.  Sporządzenie na życzenie klienta: kopii wyciągu, dowodu księgowego, potwierdzenia realizacji przekazu  za dokument 15 zł 

7.  Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek posiadacza rachunku: 

7.1.  za każdy miesiąc roku bieżącego 
za dokument 

5 zł 

7.2.  za każdy miesiąc roku poprzedniego 10 zł 

8.  Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku bieżącego 
jednorazowo 

5 zł 

9.  Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku poprzedniego 10 zł 

10.  Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia salda rachunku jednorazowo 10 zł 

                                                           
23

 W ramach konta oszczędnościowego zwolniona z opłaty jest jedna transakcja w miesiącu łącznie dla wypłaty i polecenia przelewu. 
24 Na życzenie klienta 
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11.  
Sporządzenie zaświadczenia/opinii na wniosek Klienta o posiadaniu rachunku oraz wysokości środków na tym rachunku (nie dotyczy zaświadczeń 
generowanych w systemie) 

jednorazowo 25 zł 

12.  Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci  jednorazowo 25 zł 

13.  Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę: 

13.1.  z Bankiem 

jednorazowo 

20 zł 

13.2.  z innymi bankami 50 zł 

13.3.  Potwierdzenie wykonania blokady środków 20 zł 

14.  
Realizacja dyspozycji spadkobierców 

 
od każdego spadkobiercy 15 zł 

 

ROZDZIAŁ VIII.  KARTA PRZEDPŁACONA 

Lp. Wyszczególnienie 
Tryb 

pobierania 
Stawka obowiązująca 

1.  Wydanie karty  jednorazowo 15 zł 

2.  Opłata za miesięczną obsługę karty miesięcznie 0 zł 

3.  Transakcje oraz inne dyspozycje kartą:   

3.1.  transakcje bezgotówkowe od transakcji 0 zł 

3.2.  transakcje gotówkowe: 

3.2.1.  we wskazanych bankomatach zrzeszenia Banku BPS SA i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami25 od transakcji 0 zł 

3.2.2.  w innych bankomatach w kraju od transakcji 5 zł 

3.2.3.  w bankomatach akceptujących kartę za granicą od transakcji 5 zł 

3.2.4.  w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 10 zł 

3.2.5.  w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 10 zł 

3.2.6.  w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 10 zł 

4.  Inne opłaty:   

4.1 zasilenie środków na rachunek karty od transakcji 0 zł 

4.2 zmiana kodu PIN w bankomacie26 od zlecenia 0 zł 

4.3 sprawdzenie salda w bankomatach 26   od transakcji 0 zł 

4.4 wypłata środków przechowywanych na rachunku karty  od zlecenia 12 zł 

4.5 usługa cash back - wypłata gotówki do wysokości max. 300 zł od transakcji  0,50 zł 

4.6 opłata za wyciąg wysłany przez Bank drogą pocztową  za przesyłkę 5 zł 

ROZDZIAŁ IX. KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC CREDIT/MASTERCARD STANDARD CREDIT/WORLD MASTERCARD CREDIT 

Lp. Wyszczególnienie Tryb Stawka obowiązująca 

                                                           
25

 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 
26

 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 
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Pobierania 
VISA CLASSIC 

CREDIT 

MASTERCARD 
STANDARD 

CREDIT 

WORLD 
MASTERCARD 

CREDIT 

1.  Wydanie nowej karty kredytowej jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

2.  Wznowienie karty jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 

3.  

Obsługa karty kredytowej: 
Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim  wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, 
obciążających rachunek karty wynosi27 : 
a) co najmniej  12 000 zł 
b) mniej niż      12 000 zł 

rocznie 

 
 
 

a) bez opłat 
b) 100 zł 

 
 
 

a) bez opłat 
b) 100 zł 

 
 
 

a) bez opłat 
b) 100 zł 

4.  Wydanie duplikatu karty kredytowej 28  jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 

5.  Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

6.  Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 

7.  Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

8.  
Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty kredytowej do płatności bezgotówkowych 
29  30  

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 

9.  Polecenie przelewu z karty za przelew 
3% 

min. 7 zł 
3% 

min. 7 zł 
3% 

min. 7 zł 

10.  
Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju 
Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty 

od transakcji 
4% 

min. 10 zł 
4% 

min. 10 zł  
4% 

min. 10 zł 

11.  
Zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 

kredytowej do płatności gotówkowych 
30

  
od transakcji 

4% 
min. 10 zł 

4% 
min. 10 zł  

4% 
min. 10 zł 

12.  Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 31 od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 

13.  Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 

14.  Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 

15.  Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

16.  Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

17.  Obsługa nieterminowej spłaty jednorazowo 20 zł 0 zł 0 zł 

18.  Minimalna spłata zadłużenia na karcie  
miesięcznie od kwoty 

salda końcowego 
okresu rozliczeniowego 

3% min 40 zł 3% min 40 zł 3% min 40 zł 

19.  
Wydanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym karty 
kredytowej za każdy miesiąc roku bieżącego 

jednorazowo 

5 zł 5 zł 5 zł 

20.  
Wydanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym karty 
kredytowej za każdy miesiąc roku poprzedniego 

10 zł 10 zł 10 zł 

                                                           
27

 Roczny okres rozliczeniowy na podstawie którego naliczana jest opłata, wynosi 12 pełnych cyklów. Każdy cykl zaczyna się w 8 dniu każdego miesiąca i kończy 7 dnia kolejnego miesiąca. 
28

 Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
29 Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 
30 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku przy stosowaniu kursu własnego VISA powiększonego o 3% w przypadku transakcji dokonywanych w 

walutach innych niż waluta rachunku karty. 
31 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
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ROZDZIAŁ X. KREDYTY I GWARANCJE 

1. Kredyty konsumenckie – gotówkowe 

Lp. Wyszczególnienie 
Tryb 

pobierania 
Stawka obowiązująca 

1.  Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku:    

1.1.  Kredyty konsumenckie – gotówkowe,  kredyt w rachunku płatniczym (kredyt w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym)   0 zł 

2.  Prowizja za udzielenie kredytu, pożyczki:   

2.1.  Kredyt w rachunku płatniczym (kredyt w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym) 32 jednorazowo 
4% 

min. 100 zł 

2.2.  Kredyt konsumencki  – gotówkowy dla posiadaczy rachunku płatniczego w Banku  jednorazowo 

okres  kredytowania: 

 do 60 m-cy  - 4% min. 100,00 zł 

 od 61 do 96 m-cy -  6% min. 
100,00 zł 

 

2.3.  Kredyt konsumencki  – gotówkowy  dla pozostałych klientów  jednorazowo 

okres  kredytowania: 

 do 60 m-cy  - 6% min. 100,00 zł 

 od 61 do 96 m-cy -  8% min. 
100,00 zł 

 

2.4.  Kredyt konsumencki – gotówkowy „Kredyt niskoemisyjny” Jednorazowo  
5% - dla posiadaczy ROR w WBS 

Banku  
6% dla pozostałych klientów 

OBSŁUGA KREDYTOW, POŻYCZEK I PRZEJĘTYCH WIERZYTALNOŚCI 

3.  Opłata za przedłużenie umowy o kredyt w rachunku płatniczym  (kredyt w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym) na kolejne 12 miesięcy jednorazowo 2% nie mniej niż 50 zł 

4.  Podwyższenie kwoty kredytu  
jednorazowo od kwoty 

podwyższenia 
według stawki jak za udzielenie 

kredytu  

5.  Opłata za sporządzenie promesy udzielenia kredytu jednorazowo 50 zł 

6.  
Prowizja za zmianę warunków umowy kredytu/ pożyczki (opłat nie stosuje się do sytuacji, w której zmiana warunków umowy służy wyłącznie wykonaniu art. 

75c Prawa bankowego): 
  

6.1.  spłata całości lub części kredytu przed terminem 
jednorazowo od kwoty 

wcześniejszej spłaty 
bez opłat 

6.2.  przedłużenie terminu spłaty kredytu, pożyczki rat/y (prolongata)  od kwoty objętej zmianą 
3% 

min. 50 zł 

6.3.  inne zmiany dotyczące warunków umowy kredytu/pożyczki (itp. zwolnienie zabezpieczenia.) jednorazowo 75 zł 

7.  
Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia/opinii stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek bankowych i innych tytułów 
lub zaświadczenia, że klient nie figuruje w Banku jako dłużnik 

jednorazowo 75 zł 

8.  Opłata za sporządzenie wniosku do Rejestru Zastawów (za każdy wniosek) za każdy wniosek 40 zł 

9.  Opłata za sporządzenie i wysłanie lub doręczenie wezwania do spłaty raty (rat) kredytu i odsetek od każdego monitu za każdy monit 0 zł 

10.  Opłata za inne czynności związane z obsługą kredytów i pożyczek jednorazowo  według kosztów rzeczywistych 

                                                           
32

 Kredyt w rachunku płatniczym jest nie dostępny dla Posiadaczy rachunku PRP 
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2. Kredyt mieszkaniowy 

Lp. Wyszczególnienie 
Tryb 

pobierania 
Stawka obowiązująca 

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego – prowizja przygotowawcza   jednorazowo Bez opłat 

2. Prowizja za udzielenie kredytu:   

2.1. dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku jednorazowo 1,8 % min. 400 zł 

2.2. dla pozostałych Klientów jednorazowo 2,5% min. 400 zł 

2.3. kredyty mieszkaniowe przeznaczone na zakup lokalu usługowego    

2.3.1 kredyty  do 2 000 000 zł  jednorazowo 2% min. 400 zł 

2.3.2  kredyty powyżej 2 000 000 zł jednorazowo 1,5% 

3. Wydanie promesy udzielenia kredytu 33  jednorazowo od 0,5% min. 100 zł 

4. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym jednorazowo Bez opłat 

5. Prowizja rekompensacyjna (spłata całości lub części kredytu przed terminem)   

5.1 Do 3 lat trwania Umowy kredytu34 
jednorazowo od kwoty 

wcześniejszej spłaty 
max. 3,00 % 

5.2 Powyżej 3 lat trwania umowy kredytu 
jednorazowo od kwoty 

wcześniejszej spłaty 
0 % 

6. 
Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy: 

 
za aneks 250 zł  

7.  Opłata za zmianę przedmiotu zabezpieczenia  za aneks  500 zł  

8.  Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej  jednorazowo Według kosztów rzeczywistych 

9.  Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości jednorazowo 75 zł 

10.  Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 200 zł 

11.  Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 200 zł 

12.  Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo zł 75 zł  

13.  Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu 35 jednorazowo  150 zł  

14.  Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 20zł  

15.  Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 50 zł  

16.  Wysłanie wezwań do zapłaty  36 jednorazowo Bez opłat 

17.  Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 37 jednorazowo wg kosztów rzeczywistych 
     

                                                           
33

 Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 
34

 Stawka dotyczy kredytów udzielanych od 15.10.2020r. dla kredytów udzielanych przed tym okresem prowizja wynosi 0%. 
35

 Pierwsza inspekcja 0 zł 
36

 Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu 
37

 Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji 
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3. Pozostałe opłaty od kredytów, pożyczek i przyjętych wierzytelności 

Lp. Wyszczególnienie 
Tryb 

pobierania 
Stawka obowiązująca 

1.  
Prowizja od należności za nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi sprzedane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o 
gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 57 z 2001 r. poz. 603, z późn. zm.) tj. po 1 stycznia 1992 r. 

jednorazowo 
6% 

min. 100 zł 

2.  Gwarancje, poręczenia, awale:   

2.1.  przygotowanie gwarancji, poręczeń i awali według standardowego wzoru banku (prowizja płacona jednorazowo przed ich uruchomieniem) jednorazowo 50 zł 

2.2.  przygotowanie gwarancji, poręczeń i awali według wzoru przedstawionego przez klienta (prowizja płacona jednorazowo przed ich uruchomieniem) jednorazowo 200 zł 

2.3.  udzielenie gwarancji, poręczeń i awali  Jednorazowo (rocznie) 
1% 

min. 300 zł 

2.4.  zmiana warunków gwarancji  od kwoty objętej zmianą  
1%  

min. 100 zł 

ROZDZIAŁ XI. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 

Lp. Wyszczególnienie 
Tryb 

pobierania 
Stawka obowiązująca 

1.   Wpłaty gotówkowi:    

1.1.  na rachunki bieżące prowadzone w Banku, chyba że umowa stanowi inaczej za wpłatę 
0,5%  

min.  5 zł 
 

1.2.  na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach za wpłatę 
0,5% 

min. 8 zł 

1.3.  na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach w bilonie w ilości powyżej 200 szt. za wpłatę  0,5% min. 30 zł 

2.  Wypłaty gotówkowe:   

3.  Opłata za nieodebranie awizowanej gotówki jednorazowo 50 zł 

4.  Opłata za realizację wypłaty powyżej limitu bez awizowania jednorazowo 30 zł 

5.   Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe38: 

5.1.  do 10 szt. od transakcji 5 zł  

5.2.  powyżej 10 szt. od transakcji 0,5% min 10 zł 

5.3.  powyżej 100 szt. od transakcji 0,5% min 20 zł 

6.  Skup i sprzedaż znaków pieniężnych: 

6.1.  
dla osób posiadających rachunek walutowy w Warszawskim Banku Spółdzielczym 
 

od transakcji 
bez opłat 

6.2.  dla osób nie posiadających rachunku walutowego w Warszawskim Banku Spółdzielczym od transakcji 0,5% min 4 zł 

 

 
ROZDZIAŁ XII. USŁUGI RÓŻNE 

Lp. Wyszczególnienie Tryb Stawka obowiązująca 

                                                           
38 Opata nie dotyczy posiadaczy rachunków płatniczych w Warszawskim Banku Spółdzielczym 
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pobierania 

1.  Nadanie faxu39 za sztukę 10 zł 

2.  Sporządzenie kserokopii dokumentu  od strony  za sztukę 3 zł  

3.  Wydanie dodatkowej kserokopii Umowy za dokument 40 zł 

4.  Poszukiwanie rachunków – na nazwisko jednej osoby, zlecone przez składającego zapytanie40 od zapytania 30 zł 

5.  Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości.  jednorazowo 30 zł 

 

ROZDZIAŁ XIII. PRODUKTY W OBSŁUDZE (WYCOFANE Z OFERTY) 

1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe – w ofercie do 02.12.2018 roku 

Lp. Wyszczególnienie Tryb pobierania 
 

SUPER UNIKONTO 
UNIKONTO 

 
STUDENT JUNIOR 

1.  Otwarcie rachunku płatniczego jednorazowo 0 zł 

2.  Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 2 zł 
3 zł/7 zł 41 

 
0 zł 0 zł 

3.  Likwidacja rachunku jednorazowo 0 zł 

4.  Wpłata gotówki za wpłatę 0 zł 

5.  Wypłata gotówki za wypłatę 0 zł 

6.  Polecenie przelewu w złotych polskich:   

6.1.  

 polecenie przelewu wewnętrznego  w placówce Banku  
(nie pobiera się opłaty za przelewy na rachunki lokat, kont 
oszczędnościowych i spłat Kredytów prowadzonych w 
Banku ) 

za przelew 3 zł 

6.2.  
Polecenie przelewu wewnętrznego  w placówce Banku z 
rachunku ROR na rachunki bieżące prowadzone w Banku 

za przelew 
0,2% 

min. 5 zł 
max. 100 zł 

6.3.  Polecenie przelewu w systemie ELIXIR   

6.4.  w placówce Banku za przelew 
6 zł 

 
6 zł 

6.5.  
opłata dodatkowa za polecenie przelewu na dyspozycję 
ustną 

za przelew 5 zł 

6.6.  W systemie bankowości internetowej za przelew 
 

0,50 zł 
1 zł 

 
0 zł - 

7.  
Polecenie przelewu  złożone w systemie Blue Cash do 
kwoty 5.000,00 PLN włącznie 

za przelew  5 zł 

8.  Polecenie przelewu  w placówce Banku w systemie SORBNET    

8.1.1.  w placówce banku   za przelew 35 zł 

                                                           
39 Podana stawka uwzględnia wartość podatku VAT 
40 Zapytanie nie dotyczy poszukiwania rachunku oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej. Podana stawka uwzględnia wartość podatku VAT. 
41 Opłata za rachunek Unikonto wynosi 3 zł jeśli Klient posiada kartę płatniczą, w przypadku posiadania rachunku Unikonto bez karty płatniczej pobierana jest opłata 7 zł. 
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8.1.2.   w systemie bankowości internetowej za przelew 30 zł 

9.  Polecenie przelewu SEPA 

9.1.1.  w placówce Banku: 

9.1.2.  do banków krajowych 

za przelew 

10 zł 

9.1.3.  do banków zagranicznych 
 

6 zł 

9.1.4.  w systemie bankowości internetowej: 

9.1.5.  do banków krajowych  10 zł 

9.1.6.  do banków zagranicznych  
 

0,50 zł 
1 zł 

 
0 zł - 

10.  Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR ramach EOG42   

10.1.1.  w placówce banku  za przelew 35 zł 

10.1.2.  w systemie bankowości internetowej za przelew 30 zł 

11.  Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych) / Polecenie wypłaty43 

11.1.1.  w placówce Banku    za przelew 0,25% min. 40 zł, max. 400 zł 

11.1.2.  w systemie bankowości internetowej za przelew 0,25% min. 30 zł, max. 300 zł 

12.  Realizacja przelewu walutowego otrzymanego 

12.1.1.  z banków krajowych  15 zł 

12.1.2.  z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR  0 zł 

12.1.3.  
z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż 
EUR oraz z banków zagranicznych spoza EOG 

 25 zł  

13.  Dodatkowe opłaty 

13.1.1.  
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, 
wykonane na zlecenie Klienta 

 100 zł + koszty banków trzecich 

13.1.2.  
Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające 
wykonane na zlecenie Klienta44   

 
100 zł + koszty banków trzecich 

13.1.3.  
Realizacja polecenia przelewu w trybie pilnym w walucie 
USD, GBP , EUR,  

 100 zł 

13.1.4.  
Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR 
(Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z 
góry” od poleceń wypłaty. 

 90 zł 

13.1.5.  
Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji 
realizowanej w innej walucie niż waluta rachunku) 

 0 zł 

14.  Zlecenie stałe:   

14.1.  
realizacja zlecenia stałego na rachunek wewnętrzny  
w Banku 

jednorazowo 0 zł 

                                                           
42

 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 13 w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
43

 Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, instrukcja płatnicza polecająca dokonanie  przekazu określonej kwoty pieniężnej na rzecz 

wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 
44

 Opłaty nie pobiera się jeżeli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
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14.2.  realizacja zlecenia stałego na rachunek zewnętrzny jednorazowo 3 zł 

15.  Polecenie zapłaty:   

15.1.  Rejestracja polecenia zapłaty  jednorazowo 3 zł - 

15.2.   Modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty Jednorazowo 3 zł - 

15.3.  Realizacja z rachunku Posiadacza Jednorazowo 1 zł  

ELEKTRONICZNE KANAŁY DOSTĘPU:  

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ sb@nk 

16.  
Udostępnienie rachunku w systemie bankowości 
elektronicznej  sb@nk 

jednorazowo 0 zł - 

17.  
Korzystanie z rachunku w ramach systemu bankowości 
elektronicznej sb@nk 

miesięcznie 0 zł - 

POWIADAMIANIE  SMS  

18.  Opłata za świadczenie usługi powiadamianie SMS miesięcznie 2,50 zł 

19.  Opłata za usługę „na życzenie” za jeden SMS 0,40 zł 

20.  Opłata za usługę „po każdej zmianie salda” za jeden SMS 0,40 zł 

 

2. Debetowe karty płatnicze do rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych prowadzonych w złotych polskich w ofercie do 02.12.2018r. 

 

Lp. Wyszczególnienie Tryb pobierania 

 
SUPER UNIKONTO/ 

UNIKONTO 
 

STUDENT JUNIOR 

1.  Wydanie karty płatniczej: 45  
 

VISA CLASSIC DEBETOWA/ 
ZBLIŻENIOWA 

MASTERCARD 
 

VISA CLASSIC 
DEBETOWA 

STUDENT 

VISA CLASSIC 
DEBETOWA JUNIOR 

1.1.  Posiadaczowi/Współposiadaczowi jednorazowo 0 zł 

1.2.  Pełnomocnikowi jednorazowo 
0 zł 

 

2.  
Obsługa karty debetowej 
Uwaga: prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym 
nastąpiło wydanie karty 

miesięcznie 
 

3 zł 
3,50 zł 

 
3 zł 

3.  
Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej /duplikatu 
karty 

jednorazowo 20 zł 

4.  Miesięczne zestawienie transakcji na życzenie Klienta jednorazowo 5,00 zł 

5.  Wznowienie karty po upływie terminu ważności jednorazowo 0 zł 

6.  Powtórne generowanie i wysyłka PIN jednorazowo 10,00 zł  

7.  Zmiana danych Użytkownika jednorazowo 3 zł 

                                                           
45

 Do rachunków przypisane są odpowiednie rodzaje kart 
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8.  
Krajowe  i Transgraniczne transakcje płatnicze przy  użyciu 
karty debetowej do płatności bezgotówkowych 46 

za transakcję 0 zł 

9.  Wypłata gotówki: 46   

9.1.  
we wskazanych bankomatach zrzeszenia Banku BPS S.A. 
 i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 

za transakcję 0 zł 

9.2.  w bankomatach obcych w kraju za transakcję 
 

3% min. 6 zł 

9.3.  w punktach akceptujących kartę w kraju i za granicą za transakcję 
 

3% min 10 zł 

9.4.  w punktach akceptujących kartę  za granicą za transakcję 
 

3% min 10 zł 

9.5.  
zagraniczne w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy 
użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w 
ramach EOG w walucie EURO 

za transakcję 
 

3% min. 6 zł 
 

9.6.  

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

za transakcję 3% min 10 

9.7.  
usługa cash back - wypłata gotówki do wysokości  
max. 300 zł  

za transakcję 
 

2 zł 

NEKLEJKA ZBLIŻENIOWA VISA payWave  

10.  Wydanie naklejki zbliżeniowej: jednorazowo 0 zł 

10.1 obsługa naklejki zbliżeniowej miesięcznie 1,5 zł 

10.2. wznowienie naklejki zbliżeniowej jednorazowo 15 zł 

10.3. wydanie duplikatu naklejki zbliżeniowej jednorazowo 15 zł 

10.4. wydanie nowej naklejki zbliżeniowej w miejsce utraconej jednorazowo 15zł 

10.5. 
 krajowe i zagraniczne w tym transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu naklejki zbliżeniowej do transakcji 
bezgotówkowych  (2 

za transakcję 0 zł 

10.6. 
powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek 
Klienta 

jednorazowo 10 zł 

10.7. zmiana limitów na naklejce zbliżeniowej jednorazowo 0 zł 

3. Inne czynności związane z obsługą rachunków w ofercie do  02.12.2018r 

Lp. Wyszczególnienie 
Tryb 

pobierania 
Stawka obowiązująca 

1.  Przyjęcie lub unieważnienie hasła od posiadacza rachunku bankowego jednorazowo 10 zł 

2.  Udzielenie „na hasło” telefonicznych informacji o stanie środków na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym miesięcznie 5 zł 

3.  Przeksięgowanie „na hasło” środków pieniężnych pomiędzy rachunkami klienta w Banku jednorazowo 2 zł 

4.  Wyciąg z konta bankowego:   

                                                           
46

 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 
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4.1.  odbierany przez właściciela konta, osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek lub wysyłany drogą pocztową/mailową 
jednorazowo – za miesiąc 

kalendarzowy 
0 zł 

4.2.  wyciąg miesięczny udostępniony w bankowości elektronicznej jednorazowo 0 zł 

4.3.  Wyciąg dzienny/ tygodniowy/ dwutygodniowy wysłany pocztą47  
za wyciąg 

10 zł 

4.4.  Duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku47 10 zł 

4.5.   Sporządzenie na życzenie klienta: kopii wyciągu, dowodu księgowego, potwierdzenia realizacji przekazu  za dokument 15 zł 

5.  Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek posiadacza rachunku:   

5.1.  za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 
za dokument 

5 zł 

5.2.  za każdy miesiąc roku poprzedniego 10 zł 

6.  Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku bieżącego 
jednorazowo 

5 zł 

7.  Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku poprzedniego 10 zł 

8.  Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania rachunku jednorazowo 10 zł 

9.  Wydanie zaświadczenia/opinii na wniosek Klienta o posiadaniu rachunku oraz wysokości środków na tym rachunku jednorazowo 25 zł 

10.  Czeki:   

10.1.  wydanie blankietów czekowych jednorazowo 1 zł za każdy blankiet 

10.2.  potwierdzenie każdego czeku z ROR jednorazowo 15 zł 

11.  Przyjęcie/odwołanie zgłoszenia wykonania zastrzeżenia utraty blankietów czekowych  jednorazowo 20 zł 

12.  Wysyłanie wezwań do zapłaty w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, po upływie terminu spłaty zadłużenia za każde wezwanie 

wg kosztu listu poleconego za 
potwierdzeniem odbioru; po 

wystąpieniu zadłużenia na 
rachunku nie częściej niż  

raz na miesiąc 

13.  Przygotowanie oraz wysłanie na życzenie Klienta duplikatu Umowy lub Umowy z aktualnymi danymi jednorazowo 50 zł 

14.  Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci  jednorazowo 25 zł 

15.  Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę:  

15.1.  z Bankiem 

jednorazowo 

20 zł 

15.2.  z innymi bankami 50 zł 

15.3.  potwierdzenie wykonania blokady środków 20 zł 

16.  Wydanie dodatkowej kserokopii Umowy za dokument 40 zł 

17.  Nadanie faxu za sztukę 10,00 zł 

18.  Sporządzenie kserokopii dokumentu od strony A-4 3,00 zł 

19.  Segregacja, układanie i sortowanie dokumentów według zlecenia Klienta za sztukę 3 zł 

 

                                                           
47 Na życzenie klienta 
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4. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy – w ofercie do 31.03.2010 roku 

Lp. Wyszczególnienie 
Tryb 

pobierania 
Stawka obowiązująca 

1.  Otwarcie rachunku płatniczego jednorazowo 0 zł 

2.  Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 7 zł 

3.  Polecenie przelewu:   

3.1.  polecenie przelewu wewnętrznego     

3.1.1.  w placówce Banku (nie pobiera się opłaty za przelewy na rachunki lokat, kont oszczędnościowych i spłat Kredytów prowadzonych w Banku ) za przelew 3 zł 

3.1.2.  polecenie  przelewu wewnętrznego w placówce banku z rachunku ROR na rachunki bieżące prowadzone w Banku za przelew 
0,2% 

min 5 zł 
max 100 zł 

3.1.3.  w systemie bankowości internetowej za przelew 0 zł 

3.2.  
polecenie przelewu w systemie ELIXIR  

 

3.2.1.  placówce Banku za przelew 6 zł 

3.2.2.  opłata dodatkowa za polecenie przelewu na dyspozycję ustną za przelew 5 zł 

3.2.3.  w systemie bankowości internetowej  za przelew 1,00zł 

3.3.  Polecenie przelewu  złożone w systemie Blue Cash do kwoty 5.000,00 PLN włącznie za przelew 5,00zł 

3.4.  polecenie  przelewu w systemie SORBNET: 

3.4.1.  w placówce Banku za przelew 35 zł 

3.4.2.  poprzez usługę bankowości elektronicznej  (system bankowości internetowej) za przelew 30 zł 

4.  Polecenie przelewu SEPA    

4.1.  w placówce Banku: 

4.1.1.  do banków krajowych za przelew 10 zł 

4.1.2.  do banków zagranicznych za przelew 6 zł 

4.2.  w systemie bankowości internetowej: 

4.2.1.  do banków krajowych  za przelew 10 zł 

4.2.2.  do banków zagranicznych za przelew 1,00zł 

5.  Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR ramach EOG 48  

5.1.  w placówce banku  za przelew 35 zł 

5.2.  w systemie bankowości internetowej za przelew 30 zł 

6.  Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych) / Polecenie wypłaty  49 

6.1.  w placówce Banku    za przelew 0,25% min. 40 zł, max. 400 zł 

                                                           
48

 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 8 w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
49

 Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, instrukcja płatnicza polecająca dokonanie  przekazu określonej kwoty pieniężnej na rzecz 

wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 
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6.2.  w systemie bankowości internetowej za przelew 0,25% min. 30 zł, max. 300 

7.  Realizacja przelewu walutowego otrzymanego 

7.1.  z banków krajowych 

od otrzymanego przelewu 

15 zł 

7.2.  z banków zagranicznych w ramach OEG w walucie EUR 0 zł 

7.3.  z banków zagranicznych w ramach OEG w walucie innej niż EUR oraz z banków zagranicznych spoza EOG  25  

8.  Dodatkowe opłaty 

8.1.  Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta od transakcji 100 zł + koszty banków trzecich 

8.2.  Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta50   za zlecenie 100 zł + koszty banków trzecich 

8.3.  Realizacja polecenia przelewu w trybie pilnym w walucie USD, GBP , EUR,  od transakcji 100 zł 

8.4.  Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR (Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty. za przelew 90 zł 

8.5.  Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanej w innej walucie niż waluta rachunku) od transakcji 0 zł 

9.  Zlecenie stałe:   

9.1.  realizacja zlecenia stałego na rachunek wewnętrzny w Banku jednorazowo 0 zł 

9.2.  realizacja zlecenia stałego w rachunek zewnętrzny jednorazowo 3 zł 

10.  Polecenie zapłaty:   

10.1.  Rejestracja polecenia zapłaty  jednorazowo 3 zł 

10.2.   Modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty jednorazowo 3 zł 

10.3.  Realizacja z rachunku Posiadacza Jednorazowo 2,5 zł 

11.  Czeki:   

11.1.  wydanie blankietów czekowych jednorazowo 
1 zł 

za każdy blankiet 

11.2.  potwierdzenie każdego czeku z ROR jednorazowo 15 zł 

KARTA VISA CLASSIC DEBETOWA/KARTA VISA CLASSIC DEBETOWA-ZBLIŻENIOWA 

1.  Wydanie karty:   

1.1.  Posiadaczowi / Współposiadaczowi jednorazowo 0 zł 

1.2.  Pełnomocnikowi jednorazowo  0 zł 

2.  
Obsługa  karty 
Uwaga: prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty 

miesięcznie 3 zł 

3.  Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej /duplikatu karty jednorazowo 20 zł 

4.  Miesięczne zestawienie transakcji na życzenie Klienta jednorazowo 5 zł 

5.  Wznowienie karty po upływie terminu ważności jednorazowo 0 zł 

6.  Powtórne generowanie i wysyłka PIN jednorazowo 10 zł 

7.  Zmiana danych Użytkownika jednorazowo 3 zł 

                                                           
50

 Opłaty nie pobiera się jeżeli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
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8.  Krajowe  i Transgraniczne transakcje płatnicze przy  użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych  za transakcję 0 zł 

9.  Wypłaty gotówki   

9.1.  we wskazanych bankomatach zrzeszenia Banku BPS SA i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami za transakcję 0 zł 

9.2.  w bankomatach obcych w kraju za transakcję 3%, min 6 zł 

9.3.  w punktach akceptujących kartę w kraju w kraju za transakcję 3%, min 10 zł 

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

9.5.  zagraniczne w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie EURO za transakcję 3%, min 6 zł  

9.6.  
zagraniczne w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie obcej, innej niż 
EURO oraz poza EOG 

 3% min 10 zł 

9.7.  usługa cash back - wypłata gotówki do wysokości max. 300 zł za transakcję 2 zł 

ELEKTRONICZNE KANAŁY DOSTĘPU:  

SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ sb@nk 

1.  Udostępnienie rachunku w systemie bankowości elektronicznej. jednorazowo 0 zł 

2.  Korzystanie z rachunku w ramach systemu bankowości elektronicznej miesięcznie 0 zł 

5. Kredyty i gwarancje udzielane do dnia 19.11.2017 r. 

Lp. Wyszczególnienie 
Tryb 

pobierania 
Stawka obowiązująca 

1.  Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku:    

1.1.  Kredyty mieszkaniowe, pożyczki hipoteczne i kredyty mieszkaniowe MDM  0 zł 

2.  Prowizja za udzielenie kredytu, pożyczki:   

2.1.  Kredyty i pożyczki mieszkaniowe i hipoteczne jednorazowo 
3% 

min. 200 zł 

2.2.  Promocja kredytu mieszkaniowego z kartą VISA CLASSIC w pakiecie podstawowym jednorazowo 
1,90%  

min. 400 zł 

 Promocja kredytu mieszkaniowego z kartą VISA CLASSIC w pakiecie rozszerzonym jednorazowo 0 % 

2.3.  Kredyty mieszkaniowe MDM jednorazowo 
2% dla posiadaczy ROR  

w WBS Banku, 
3% dla pozostałych klientów 

2.4.  Debet dopuszczalny jednorazowo 3% min 20 zł 

2.5.  Pozostałe kredyty, pożyczki  jednorazowo 
4% 

min. 50 zł 

OBSŁUGA KREDYTOW, POŻYCZEK I PRZEJĘTYCH WIERZYTALNOŚCI 

3.  Opłata za sporządzenie promesy udzielenia kredytu jednorazowo 50 zł 

4.  
Prowizja za zmianę warunków umowy kredytu/ pożyczki (opłat nie stosuje się do sytuacji, w której zmiana warunków umowy służy wyłącznie wykonaniu art. 

75c Prawa bankowego): 
  

4.1.  spłata całości lub części kredytu przed terminem 
jednorazowo od kwoty 

wcześniejszej spłaty 
bez opłat 

4.2.  przedłużenie terminu spłaty kredytu, pożyczki rat/y (prolongata)  od kwoty objętej zmianą 
3% 

min. 50 zł 
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4.3.  inne zmiany dotyczące warunków umowy kredytu/pożyczki (itp. zwolnienie zabezpieczenia, itp.)   

4.3.1.  kredyty mieszkaniowe i pożyczki hipoteczne jednorazowo 200 zł 

4.3.2.  pozostałe kredyty jednorazowo 75 zł 

5.  
Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia/opinii stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek bankowych i innych tytułów 
lub zaświadczenia, że klient nie figuruje w Banku jako dłużnik 

jednorazowo 75 zł 

6.  Opłata za sporządzenie wniosku do Rejestru Zastawów (za każdy wniosek) za każdy wniosek 40 zł 

7.  Opłata za sporządzenie i wysłanie lub doręczenie wezwania do spłaty raty (rat) kredytu i odsetek od każdego monitu za każdy monit 0 zł 

8.  
Prowizja od należności za nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi sprzedane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o 
gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 57 z 2001 r. poz. 603, z późn. zm.) tj. po 1 stycznia 1992 r. 

jednorazowo 
6% 

min. 100 zł 

9.  Opłata za inne czynności związane z obsługą kredytów i pożyczek jednorazowo 50 zł 

10.  Opłata za czynności związane ustaleniem przez pracownika Banku wartości nieruchomości:   

10.1.  - w przypadku nieruchomości zabudowanej jednorazowo 200 zł 

10.2.  - w przypadku nieruchomości niezabudowanej jednorazowo 100 zł 

11.  Gwarancje, poręczenia, awale:   

11.1.  przygotowanie gwarancji, poręczeń i awali według standardowego wzoru banku (prowizja płacona jednorazowo przed ich uruchomieniem) jednorazowo 50 zł 

11.2.  przygotowanie gwarancji, poręczeń i awali według wzoru przedstawionego przez klienta (prowizja płacona jednorazowo przed ich uruchomieniem) jednorazowo 200 zł 

11.3.  udzielenie gwarancji, poręczeń i awali  Jednorazowo (rocznie) 
1% 

min. 300 zł 

11.4.  zmiana warunków gwarancji  od kwoty objętej zmianą  
1%  

min. 100 zł 

6. Rachunek lokaty a’vista 

Lp. Wyszczególnienie 
Tryb 

Pobierania 
Stawka obowiązująca 

1.  Otwarcie rachunku lokaty jednorazowo 0 zł  

2.  Prowadzenie rachunku lokaty miesięcznie 0 zł 

3.  Wydanie książeczki jednorazowo 10 zł 

4.  Opłata za wydanie duplikatu książeczki oszczędnościowej jednorazowo 20 zł  

5.  Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji jednorazowo 10 zł 

6.  Likwidacja książeczki jednorazowo 0 zł 

7.  Wpłata gotówkowa na rachunek za wpłatę 0 zł 

8.  Wypłata gotówkowa z rachunku za wypłatę 0 zł 

 


