
Bank Spółdzielczy w Poddębicach, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, 
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000039404, 

NIP 828-00-03-209, REGON 000502919; Zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie 

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE  

W OBROCIE DEWIZOWYM 

Wyciąg ze zmianami obowiązującymi w Banku Spółdzielczym w Poddębicach od dnia 01-11-2020 r. 

IV.    REALIZACJA  (SPRZEDAŻ)  PRZEKAZÓW  W  OBROCIE  DEWIZOWYM
1 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

1.  Polecenie przelewu SEPA
2 

 5 zł 

2.  Polecenie przelewu TARGET
3
/SWIFT

4
 w ramach EOG

5 
 5 zł 

3.  Polecenie przelewu w walucie obcej
6
  5 zł 

4.  

Polecenie wypłaty
7
 

Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących 

określone w pkt. 8 w przypadku opcji kosztowej „OUR” 

 5 zł 

5.  Przelewy z pkt 1-4 wykonywane poprzez bankowość elektroniczną  0,50 

6.  
Realizacja poleceń wypłaty w trybie „pilnym” w EUR, USD, GBP i PLN      

Uwaga: Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.2 – 4.  
160 zł 

7.  
Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym,  wykonane  

na zlecenie klienta.  

160 zł  

+ koszty banków trzecich 

8.  
Wydanie  na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego  wykonanie  polecenia wypłaty przelewu 

lub polecenia wypłaty.  
15 zł 

9.  Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty. 
8
 120 zł 

V.  SMS BANKING 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

1.  Aktywacja kanału SMS. bez opłat 

2.  

Abonament miesięczny. 

Uwaga: Opłata  pobierana jest w ostatnim dniu roboczym miesiąca dla Banku.  Opłata 

pobierana jest od następnego miesiąca po uruchomieniu usługi. 

 1,50 zł 

3.  

Wartość jednego SMS-a wysłanego przez Bank. 

Uwaga: Opłata  pobierana w  dniu wysłania SMS-a .Opłata nie jest pobierana za komunikaty 

informacyjne Banku. 

  0,50 zł 

4.  Zmiana numeru telefonu do usługi. 5 zł  

 
1 

Przekaz w obrocie dewizowym: transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, polecenie przelewu SEPA, 

polecenie przelewu w walucie obcej, przekaz TARGET. 
2 

Polecenie przelewu SEPA: transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej 

oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, Monako, San Marino, które podpisały umowę o przystąpieniu do 

polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 

1) waluta transakcji EUR; 

2) zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC 

banku (BIC code); 

3) koszty „SHA” ; 

4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych oraz banków pośredniczących; 

5) bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit 

Transfer).  
3 

Polecenie przelewu TARGET: usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwieniu 

przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego Posiadacza rachunku na rachunek płatniczy 

odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku będącego uczestnikiem systemu TARGET2. TARGET2 – 

transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym dla waluty euro. 

Stanowi platformę do obsługi płatności wysokokwotowych, z której korzystają banki centralne i komercyjne.  
4 

SWIFT: międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. W Banku BPS 

wykorzystywana do realizacji przekazów realizowanych za pośrednictwem sieci banków korespondentów Banku. 
5 

EOG: Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia 

Wolnego Handlu (EFTA) z wyłączeniem Szwajcarii. 
6
 Polecenie przelewu w walucie obcej: usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwieniu 

przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego Posiadacza rachunku u dostawcy (Bank) na krajowy 

rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty i euro. 
7
 Polecenie wypłaty: skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej 

instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej  instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu 

określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).  
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Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry”: Do przeliczenia wartości progowych 

określonych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP 

obowiązujące w danym dniu operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim). 

                Zarząd Banku 


