
 

 

 

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE  

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP LUB RADY RODZICÓW 

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

 

I. 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE  TRYB POBIERANIA  
KONTO 

OSOBISTE (ROR) 
KONTO JUNIOR 

(13-17 LAT) 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

1.  Otwarcie rachunku. jednorazowo 0 zł 0 zł 

2.  Prowadzenie rachunku. miesięcznie 3 zł 0 zł 

3.  Wpłata gotówkowa na rachunek w jednostce organizacyjnej Banku od każdej wpłaty 0 zł 0 zł 

4.  Wypłata gotówkowa z rachunku w jednostce organizacyjnej Banku od każdej wypłaty 0 zł*) 0 zł*) 

  *)  0 zł pierwsza w jednostce organizacyjnej Banku wypłata w miesiącu, za drugą i każdą następną wypłatę w miesiącu prowizja w wysokości 0,1%  

      od wypłacanej kwoty 

5.  Za przelew na rachunek bankowy składany w siedzibie Banku: 

1) prowadzony w Banku,  od każdego przelewu 2 zł 2 zł 

2) prowadzony w innym banku krajowym, od każdego przelewu 5 zł 5 zł 

3) w systemie szybkich płatności (przelew ekspresowy), od każdego przelewu 6 zł 6 zł 

4) w systemie SORBNET. od każdego przelewu  30 zł 30 zł 

6.  

 
 

Za przelew na rachunek bankowy składany za pośrednictwem bankowości elektronicznej: 

1) prowadzony w Banku,   od każdego przelewu 0,50 zł 0,50 zł 

2) prowadzony w innym banku krajowym,  od każdego przelewu 0,50 zł 0,50 zł 

3) w systemie szybkich płatności (przelew ekspresowy), od każdego przelewu 6 zł 6 zł 

4) w systemie SORBNET. od każdego przelewu  30 zł 30 zł 

7.  Polecenie zapłaty: 

1) przyjęcie lub odwołanie polecenia zapłaty, od każdej dyspozycji 5 zł 5 zł 

2) realizacja polecenia zapłaty.  od każdego przelewu 2,50 zł 1,50 zł 

8.  Zlecenie stałe: 

1) przyjęcie zlecenia jednorazowego /stałego w siedzibie Banku, * od każdej dyspozycji 5 zł 5 zł 

*  opłaty nie pobiera  się w przypadku ponownego przyjęcia  zlecenia jednorazowego /stałego, którego odwołanie nastąpiło  

w związku z jego aktualizacją 

2) realizacja zlecenia jednorazowego/ stałego w siedzibie Banku, od każdego przelewu 2,50 zł/szt. 1 zł/szt. 

3) realizacja zlecenia stałego wewnętrznego na terminową lokatę 

oszczędnościową Filar oraz na rachunki oszczędnościowe, 
od każdego przelewu 0 zł/szt. 0 zł/szt. 

4) odwołanie zlecenia jednorazowego /stałego w siedzibie Banku, od każdej dyspozycji 5 zł 5 zł 

5) przyjęcie/ odwołanie zlecenia jednorazowego/ stałego za pośrednictwem 

bankowości elektronicznej 
od każdej dyspozycji 0 zł 0 zł 

6) realizacja zlecenia jednorazowego/ stałego za pośrednictwem bankowości 

elektronicznej na rachunki prowadzone w innym banku krajowym,  
od każdego przelewu 0,50 zł 0,50 zł 

7) realizacja zlecenia jednorazowego/ stałego za pośrednictwem bankowości 

elektronicznej na rachunki prowadzone w Banku. 
od każdego przelewu 0,50 zł 0,50 zł 

9.  Powiadomienie Posiadacza rachunku o uzasadnionej odmowie wykonania 

zlecenia płatniczego listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. za każdy list 7,80 zł 7,80 zł 

10.  Koszty postępowania w przypadku wystąpienia zadłużenia wymagalnego: 

1) Upomnienie telefoniczne, od każdego upomnienia 0 zł 0 zł 

2) Wyjazd do posiadacza rachunku - nie częściej niż raz w miesiącu, od każdego wyjazdu 

50 zł + stawka za kilometr 

przebiegu pojazdu 

osobowego tj. 0,8358 zł/ 

km 

50 zł + stawka za 

kilometr przebiegu 

pojazdu osobowego tj. 

0,8358 zł/ km 

3) Wysyłanie wezwań do spłaty zadłużenia do Posiadacza rachunku  listem 
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 

za każdy list 7,80 zł 7,80 zł 

4) Wysyłanie wypowiedzenia umowy o prowadzenie rachunku. za każde wysłanie korespondencji 0 zł 0 zł 

11.  Wyciąg z konta bankowego sporządzany raz w miesiącu. od każdego wyciągu 0 zł 0 zł 

12.  Realizacja czynności związanych z przeniesieniem rachunku oszczędnościowo - 
rozliczeniowego (na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego Bankowi). 

od każdej czynności 0 zł 0 zł 

13.  Sporządzenie odpisu: załącznika do wyciągu (dowodu księgowego). od każdego odpisu 5 zł 5 zł 

14.  Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego 

posiadanie rachunku wraz z nr NRB. 
za każde zaświadczenie 5 zł 5 zł 

15.  Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego 
posiadanie rachunku wraz z informacją między innymi o wysokości obrotów, 

prawidłowości obsługi, toczących się postępowaniach. 

za każde zaświadczenie 30 zł 30 zł 

16.  Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku zestawienia operacji. za każde zestawienie 5 zł za każdy miesiąc 5 zł za każdy miesiąc 

17.  Interkonto: 

 1) aktywacja kanału www/ mobile, jednorazowo 0 zł 0 zł 

2) abonament, miesięcznie 4 zł 3 zł 

3) wartość jednego SMS-a wysłanego przez Bank jako: 

a) hasło logowania, za każdy SMS 0 zł 0 zł 

b) hasło autoryzacyjne, za każdy SMS 0,15 zł 0,15 zł 

c) potwierdzenie zlecenia. za każdy SMS 0,50 zł 0,50 zł 

4) ponowne generowanie środków identyfikacji elektronicznej, jednorazowo  0 zł 0 zł 

5) zablokowanie/ odblokowanie dostępu do usługi, jednorazowo 0 zł 0 zł 

6) Autoryzacja przy użyciu EBO Token PRO za każdą autoryzację 0 zł 0 zł 
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18.  SMS Banking: 

1) aktywacja kanału SMS, jednorazowo 0 zł 0 zł 

2) abonament miesięczny, miesięcznie 1,50 zł 1 zł 

3) wartość jednego SMS-a wysłanego przez Bank,  

Uwaga: Opłata nie jest pobierana za komunikaty informacyjne Banku. 
za każdy SMS 0,50 zł 0,50 zł 

4) zmiana numeru telefonu do usługi. jednorazowo 5 zł 5 zł 
 

 

II. KARTY PŁATNICZE-DEBETOWE: 
 VISA CLASSIC DEBETOWA PAYWAVE (zbliżeniowa) 

 MASTERCARD PAYPASS (zbliżeniowa) 

 VISA CLASSIC DEBETOWA (wydawana do końca miesiąca listopada 2019r.) 

 VISA CLASSIC DEBETOWA JUNIOR (obecnie została zastąpiona VISA CLASSIC 

DEBETOWA PAYWAVE) 

TRYB POBIERANIA 
KONTO OSOBISTE 

(ROR) 

KONTO JUNIOR 

(13-17 LAT) 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

1.  Wydanie nowej karty/ Wznowienie karty. jednorazowo 8 zł 8 zł 

2.  
Wydanie duplikatu karty (Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty 

nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku). 
jednorazowo 10 zł 10 zł 

3.  Obsługa miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej do rachunku. 

Uwaga: Opłata  pobierana jest w ostatnim dniu roboczym miesiąca dla Banku.  
W okresie 30 dni od daty wprowadzenia wniosku o kartę opłata nie jest 

pobierana. 

miesięcznie 4 zł 0 zł  

4.  Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. jednorazowo 8 zł 8 zł 

5.  Transakcje bezgotówkowe. od każdej transakcji 0 zł 0 zł 

6.  Wypłata gotówki: 

1) w bankomatach Banku, od kwoty wypłaty 0 zł 0 zł 

2) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia BPS SA i innych banków 
krajowych zgodnie z zawartymi umowami, 

od kwoty wypłaty 0 zł 0 zł 

3) w pozostałych bankomatach w kraju od kwoty wypłaty, od kwoty wypłaty 3% min. 3 zł 3% min. 3 zł 
4) wypłaty gotówki zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze  

przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG  
w walucie EUR, 

od kwoty wypłaty 3% min. 3 zł 3% min. 3 zł 

5) wypłaty gotówki zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze 

przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w 

walucie obcej, innej niż EUR oraz poza EOG, 

od kwoty wypłaty 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 

6) w punktach akceptujących w kraju, od kwoty wypłaty 5 zł 5 zł 
7) w punktach akceptujących za granicą, od kwoty wypłaty 5 zł 5 zł 
8) w ramach usługi cash back od każdej wypłaty. od kwoty wypłaty 3 zł 3 zł 

7.  Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty. od wypłaty 1 000 zł 1 000 zł 

8.  Każdorazowe sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. od każdej dyspozycji 1 zł 1 zł 

9.  Generowanie zestawienia transakcji na życzenie klienta za okres przez niego 

wskazany.     

Uwaga: Opłata pobierana z rachunku klienta w dniu wygenerowania       
               zestawienia. 

od każdej dyspozycji 3 zł 3 zł 

10.  Zmiana danych Użytkownika karty. 

Uwaga: Opłata pobierana w dniu złożenia Wniosku przez Posiadacza rachunku. 
od każdej dyspozycji 3 zł 3 zł 

11.  Zmiana limitów na karcie.  0 zł 0 zł 

12.  Prowizja za przewalutowanie transakcji dokonanych w walucie innej niż waluta 

rachunku bankowego kartami VISA. 

Uwaga: Prowizja pobierana jest w przypadku transakcji  bezgotówkowych i 
wypłat gotówki od wartości transakcji, przy stosowaniu kursu 

własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach 

innych niż waluta rachunku bankowego. 

od każdej transakcji 3% 3% 

 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

III. 2.A.  LIMIT W ROR Aktywni Klienci Standardowi Klienci Pozostali Klienci 

1.  Opłata miesięczna za obsługę limitu  5 zł  

 
 
 

IV. 3. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH Stawka obowiązująca 

Lp. Rodzaj usług (czynności) podstawowa minimalna maksymalna 

1.  Wplata gotówkowa na rachunek bankowy, dokonywana przez  osobę fizyczną poza rachunkiem własnym (za jedną wpłatę): 

 1) prowadzony w Banku dla osób fizycznych i dla rolników 0,1%  2 zł 100 zł 

2) prowadzony w Banku dla podmiotów gospodarczych* 0,5% 5 zł 150 zł 

3) prowadzony w innym banku krajowym 0,5% 5 zł 150 zł 

4) transakcje okazjonalne** 0,5% 20 zł 300 zł 

   * nie dotyczy w przypadku, gdy umowa rachunku z posiadaczem stanowi inaczej, 

** rozumie się przez to transakcję, która nie jest przeprowadzana w ramach stosunków gospodarczych i w związku z tym 

    wymaga szczegółowej identyfikacji klienta na etapie jej realizacji, 

2.  Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych  na obiegowe (dziennie): 

1) do 20 szt., bez opłat 

2) powyżej 20 szt. 0,5% 5 zł   

 

Zarząd Banku 


