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DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM 
(dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w BS Gorzyce) 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb 

pobierania 

ROR 

Typ Standard 

ROR 

Typ Ekstra 

ROR 

Typ Super 

PRP 
Podstawowy 

Rachunek Płatniczy 

 Wysokość opłaty/prowizji 

1. Kredyt w rachunku płatniczym – usługa polegająca na umożliwieniu konsumentowi korzystania ze środków pieniężnych, w określonym limicie, w wysokości 

przekraczającej środki pieniężne zgromadzone na jego rachunku płatniczym, jeżeli każdy wpływ na rachunek pomniejsza zadłużenie 

1.1 Prowizja od udzielonego kredytu jednorazowo od 0,1% do 5,0% od 0,1% do 5,0% od 0,1% do 5,0% nie dotyczy 

1.2 Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej jednorazowo 100 zł 100 zł 100 zł nie dotyczy 

1.3 Sporządzenie odpisu (kserokopii) umowy 

kredytowej lub innej umowy będącej prawnym 

zabezpieczeniem kredytu jednorazowo 

20 zł 
do 12 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy 

20 zł 
do 12 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy 

20 zł 
do 12 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy 
nie dotyczy 

40 zł 
powyżej 12 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy 

40 zł 
powyżej 12 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy 

40 zł 
powyżej 12 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy 

1.4 Wydanie opinii bankowej lub zaświadczenia (na 

wniosek klienta) 
jednorazowo od 30 zł do 150 zł od 30 zł do 150 zł od 30 zł do 150 zł nie dotyczy 

1.5 Wysłanie upomnienia/wezwania/monitu o zapłatę 

zaległości 
jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł       nie dotyczy 

2. Polecenie przelewu – inicjowanie przez płatnika transakcji płatniczej umożliwiającej przekazanie środków pieniężnych z rachunku płatniczego płatnika na rachunek 

płatniczy odbiory 

2.1 Przelew środków w formie papierowej (ELIXIR) 
za przelew 

3 zł 
do dnia 31.12.2018r. 

opłata wynosi 2zł50gr 

3 zł 
do dnia 31.12.2018r. 

opłata wynosi 2zł50gr 

3 zł 
do dnia 31.12.2018r. 

opłata wynosi 2zł50gr 

0 zł/3 zł 1) 

do dnia 31.12.2018r. 

opłata wynosi 2zł50gr 

2.2 Przelew środków w systemie bankowości 

elektronicznej 
za przelew nie dotyczy nie dotyczy 0 zł 0 zł 

2.3 Szybki przelew zewnętrzny w systemie 

SORBNET2: 

- w formie papierowej, 

- w systemie bankowości elektronicznej 

za przelew 

 

 

22 zł 

19 zł 

 

 

22 zł 

19 zł 

 

 

22 zł 

19 zł 

nie dotyczy 

3. Polecenie przelewu SEPA – inicjowanie przez płatnika transakcji płatniczej umożliwiającej przekazanie środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika 

na rachunek płatniczy odbiory, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro SEPA 

3.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym od transakcji 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 

3.2 Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych 

i zagranicznych 
od transakcji 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

4. Polecenie przelewu wewnętrznego - inicjowanie przez płatnika transakcji płatniczej umożliwiającej przekazanie środków z rachunku płatniczego płatnika na 

rachunek płatniczy odbiorcy u tego samego dostawcy usług płatniczych 

4.1 Przelew środków w formie papierowej 
za przelew 3 zł 

do dnia 31.12.2018r. 

3 zł 
do dnia 31.12.2018r. 

3 zł 
do dnia 31.12.2018r. 

0 zł/3 zł 1) 
do dnia 31.12.2018r. 
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opłata wynosi 2zł50gr opłata wynosi 2zł50gr opłata wynosi 2zł50gr opłata wynosi 2zł50gr 

4.2 Przelew środków w systemie bankowości 

elektronicznej 
za przelew nie dotyczy nie dotyczy 0 zł 0 zł 

5. 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 

5.1 Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami 

walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 
od transakcji 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

5.2 Polecenie wypłaty od transakcji 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 

5.3 Polecenie wypłaty w trybie niestandardowym w 

EUR, USD i GBP w trybie „pilnym” 
od transakcji 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

6. Polecenie zapłaty – inicjowanie przez odbiorcę transakcji płatniczej, o której mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych, 

umożliwiającej pobranie środków pieniężnych z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy 

6.1 Realizacja polecenia zapłaty za zlecenie 0,90 zł 0,90 zł 0,90 zł 0 zł 

6.2 Przyjęcie, odwołanie, modyfikacja (zmiana) lub 

aktualizacja 
za zlecenie 2 zł 2 zł 2 zł 0 zł 

6.3 Wysłanie zawiadomienia o niezrealizowaniu 

polecenia zapłaty 
za zlecenie 7 zł 7 zł 7 zł 0 zł 

7. Powiadamianie SMS – usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku za pośrednictwem wiadomości SMS  

7.1 Opłata za każdy SMS wysłany przez Bank z usługi 

SMS ECOD 
za SMS 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 5) 

7.2 Zmiana konfiguracji usługi za każdą zmianę 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 5) 

8. Prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta 

8.1 Prowadzenie rachunku miesięcznie 2,95 zł 3,20 zł 6 zł 0 zł 

8.2 Likwidacja rachunku jednorazowo 0 zł/10 zł 2) 0 zł/10 zł 2) 0 zł/10 zł 2) 0 zł/10 zł 2) 

9. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – usługa polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji 

wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej 

9.1 Wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.2 Odpis dyspozycji klienta z rachunku jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

9.3 Odpis wyciągu bankowego za jeden wyciąg 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

9.4 Wydruk z historii rachunku za każdy 

rozpoczęty rok 
5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

10. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu transakcji 

płatniczych przy użyciu karty debetowej w obrocie z innymi państwami członkowskimi z fizycznym wykorzystaniem karty lub przez internet 

10.1 Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych od transakcji nie dotyczy 0 zł 0 zł 0 zł 

11. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z 

rachunku płatniczego konsumenta w urządzeniu umożliwiającym taką wypłatę (bankomat, terminal POS) lub w placówce banku 

11.1 Wypłata gotówki w bankomatach za granicą od transakcji nie dotyczy 6 zł 6 zł  6 zł 

11.2 Wyplata gotówki w punktach akceptujących kartę 

za granicą 
od kwoty 

wypłaty 
nie dotyczy 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 

12. Wydanie karty płatniczej – usługa polegająca na wydaniu karty debetowej, o której mowa w art.2 pkt.15a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych  

12.1 Wydanie karty VISA lub MasterCard za każdą kartę nie dotyczy 0 zł 0 zł 0 zł 3) 
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13. Obsługa karty debetowej – usługa polegająca na obsłudze karty debetowej, o której mowa w art.2 pkt.15a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych, 

jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku konsumenta 

13.1 Opłata miesięczna za posiadanie karty 

VISA/MASTER 
od każdej 

wydanej karty 
nie dotyczy 2 zł/3,50 zł 2 zł/3,50 zł 0 zł 3) 

14. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym – usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z 

informacjami o rachunku lub usługach świadczonych konsumentowi 

14.1 Wydanie opinii bankowej lub zaświadczenia (na 

wniosek klienta) 
jednorazowo od 30 zł do 150 zł od 30 zł do 150 zł od 30 zł do 150 zł od 30 zł do 150 zł 

15. Wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta przy pomocy urządzenia umożliwiającego taką wypłatę (bankomat, 

terminal płatniczy) lub w placówce dostawcy 

15.1 Wypłata w Placówce BS Gorzyce za każdą 

transakcję 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

15.2 Wypłata kartą z własnego bankomatu lub 

bankomatu banku zrzeszającego 
za każdą 

transakcję 
nie dotyczy 0 zł 0 zł 0 zł 

15.3 Wypłata kartą w pozostałych bankomatach w kraju 

i w placówkach Poczty Polskiej 
za każdą 

transakcję 
nie dotyczy 4 zł 4 zł 0 zł/4 zł 4) 

15.5 Usługa Cash back za każdą 

transakcję 
nie dotyczy 0 zł 0 zł 0 zł 

16. Wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek konsumenta przy pomocy urządzenia umożliwiającego taką wpłatę (wpłatomat, bankomat) lub w 

placówce dostawcy 

16.1 
Wpłata na rachunek w Placówce BS Gorzyce 

za każdą 

transakcję 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

16.2 
Wpłata na rachunek kartą we własnym wpłatomacie 

za każdą 

transakcję 
nie dotyczy 0 zł 0 zł 0 zł 

17. Usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez internet, umożliwiająca sprawdzenie 

salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie 

innego rodzaju dyspozycji do rachunku 

 

17.1 System EBO udostępnienie, 

użytkowanie, 

pomoc 

nie dotyczy nie dotyczy 0 zł 

0 zł 

17.2 Jednorazowe kody SMS każdy SMS nie dotyczy nie dotyczy 0 zł 0 zł 

18. Zlecenia stałe – usługa polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku konsumenta, na jego zlecenie, na inny 

rachunek płatniczy 

18.1 Przyjęcie, odwołanie lub zmiana za zlecenie 2 zł 2 zł 2 zł 0 zł 

18.2 Realizacja stałego zlecenia w formie 

papierowej 
2 zł 2 zł 2 zł 

0 zł/2 zł 1) 

w formie 

elektronicznej 
nie dotyczy nie dotyczy 0 zł 

0 zł 

1)   opłatę pobiera się, jeśli suma miesięcznych transakcji z punktów 2, 4 i 18 przekroczy ustawowy limit 5 bezpłatnych transakcji (dotyczy PRP), 

2)  opłatę pobiera się, jeżeli rachunek zostanie zlikwidowany w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

3)  do PRP wydaje się tylko kartę płatniczą Visa Classic Debetowa, 

4)  opłatę pobiera się, jeśli suma miesięcznych transakcji z punktów 15.2, 15.3 i 16.2 przekroczy ustawowy limit 5 bezpłatnych transakcji (dotyczy PRP). 

5) usługa dostępna tylko dla klientów posiadających bankowość elektroniczną (System EBO)                                                                                                   ZARZĄD BANKU  
 


