
 
Załącznik nr 10 do „Taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych w Warszawskim Banku Spółdzielczym” 

 
 

 

 

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT 

Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACUNKIEM PŁATNICZYM 
 

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Warszawski Bank Spółdzielczy 

Nazwa handlowa rachunku: KONTO DLA LOKAT (zakładane wyłącznie w przypadku, gdy Posiadacz 

rachunku nie posiada w Warszawskim Banku Spółdzielczym rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego w złotych) 

 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 bankowych dla klientów indywidualnych 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)  wyciąg dzienny wysłany pocztą na życzenie Posiadacza 

rachunku 
3) duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku na 

życzenie Posiadacza rachunku 
4) sporządzenie na życzenie Posiadacza rachunku: kopii 

wyciągu, dowodu księgowego, potwierdzenia realizacji 
przekazu 

5) zestawienie transakcji płatniczych sporządzone na 
wniosek Posiadacza rachunku za każdy miesiąc roku 
bieżącego 

6) 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                                                 10,00 zł 
 

za dokument                                                   10,00 zł 
 
 

za dokument                                                   15,00 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 

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

4. Polecenie przelewu  
1) w systemie ELIXIR

1
: 

a) w placówce Banku 
b) w systemie bankowości elektronicznej 

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

3) w systemie EXPRESS ELIXIR 
w systemie bankowości elektronicznej 

 
 

za przelew                                                         5,00 zł 
za przelew                                                         1,00 zł 

 
za przelew                                                       35,00 zł 
za przelew                                                       30,00 zł 

 
za przelew                                                         5.00 zł 



5. Polecenie przelewu SEPA  
1) w placówce Banku: 

a) do banków krajowych 
b) do banków zagranicznych 

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

 
 

za przelew                                                      20,00 zł 
za przelew                                                        5,00 zł 

 
za przelew                                                      10,00 zł 
za przelew                                                        0,00 zł 

6. Polecenie przelewu w walucie obcej innej niż PLN i EUR  
1) w placówce Banku  
 

2) w systemie bankowości elektronicznej 

 
za przelew                                                           0,25% 

min.  40,00 zł max.  400,00 zł 
za przelew                                                           0,25% 

min. 30,00 zł max. 300 zł 

7. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach 
EOG
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1) w placówce Banku 
2) w systemie bankowości elektronicznej 

 
 

za przelew                                                   35,00 zł 
za przelew                                                   30,00 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 przelew                              15,00 zł 
od otrzymanego przelewu                              0,00 zł 

 
od otrzymanego przelewu                            25,00 zł 

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 usługa nie jest dostępna 

19. Wpłata gotówki na konto usługa nie jest dostępna 

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  
1) dostęp do systemu 
2) wysłanie jednorazowego hasła za pomocą sms  

 
jednorazowo                                                      0,00 zł 
jednorazowo                                                      0,00 zł 

Dodatkowe opłaty 

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

od transakcji                                                  100,00 zł 
+ koszty banków trzecich 



26. Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta
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za zlecenie                                                     100,00 zł 
+ koszty banków trzecich 

27. Realizacja polecenia przelewu w trybie pilnym w walucie 
USD, EUR 

 
od transakcji                                                  100,00 zł 

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

 
 

za przelew                                                        90,00 zł 

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

 
od transakcji                                                      0,00 zł 

 
 
                                                           
1
 Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system ELIXIR dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000,00 zł realizowana jest 

przez Bank wyłącznie w systemie SORBNET (za wyjątkiem przelewu na rachunek Urzędu Skarbowego oraz ZUS). Bank pobiera opłatę 
właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej 
realizowana jest w systemie SORBNET 

2
 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących , określone w części „Dodatkowe opłaty” 

3
 Opłaty nie pobiera się jeżeli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku 


