
Tabela opłat i prowizji w Żuławskim Banku Spółdzielczym obowiązująca od 01.09.2018 r. 

 Dział I.   Obsługa rachunków bankowych  
      

 Rozdział I.   Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz oszczędnościowe        

 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Unikonto / ROR 
"Konto za 

złotówkę" 
Unikonto Junior 

Unikonto 

Młodzieżowe 
Rachunek a'vista 

Rachunek  

Oszczędnościowy 

SKARBONKA 

Rachunek oszczędnościowy w walutach 

wymienialnych USD, EUR, GBP 

Podstawowy rachunek  

płatniczy 

A. Otwarcie, prowadzenie, udostępnianie usług        

1. Otwarcie rachunku jednorazowo przy otwarciu rachunku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł bez opłat 

2. Otwarcie rachunku bez wniesienia pierwszej wpłaty jednorazowo przy otwarciu rachunku X X X X X X 20,00 zł X 

3. Prowadzenie rachunku                                                                  miesięcznie od każdego rachunku 3,00 zł * 1,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł bez opłat 

4. Opłata za zmianę wariantu konta                                                       jednorazowo przy zmianie 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł X X X X 

5. Korzystanie z usługi Internet Banking miesięcznie 3,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł X 3,00 zł 3,00 zł bez opłat 

6. Zmiana w parametrach usługi Internet Banking każdorazowo przy zmianie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł X 10,00 zł 10,00 zł bez opłat 

7. Odblokowanie dostępu do usługi Internet Banking  każdorazowo  5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł X 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 

8. Korzystanie z usługi SMS Banking miesięcznie  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł bez opłat 

9. Opłata za komunikat SMS:         

9.1.  - jako potwierdzenie zdarzenia na rachunku za każdy wysłany SMS 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 

9.2.  - do autoryzacji zleceń za każdy wysłany SMS 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł bez opłat 

10. Zmiana w parametrach usługi SMS Banking każdorazowo przy zmianie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 

11. Korzystanie z usługi "saldo na hasło" miesięcznie  5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł X X 5,00 zł bez opłat 

* Opłata pobierana jest w przypadku, gdy w ciągu poprzedniego okresu rozliczeniowego suma uznań na rachunku wynosi powyżej 2.000zł, w innym wypadku opłata pobierana jest w wysokości 5,00zł 

B. Polecenie przelewu         

1. Przelew wewnętrzny na rachunki własne i obce realizowany:          

1.1.  - w Placówce Banku, za wyjątkiem pkt.1.3. od każdego przelewu 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0 zł / 7,99 zł * 1,00 zł bez opłat 

1.2.  - za pośrednictwem bankowości internetowej - Elixir od każdego przelewu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 zł / 7,99 zł * 0,00 zł bez opłat 

1.3. 
 - w placówce Banku na rachunki bieżące własne dot. 

prowadzonej działalności gospodarczej od każdego przelewu 10,00 zł 10,00 zł X 10,00 zł 10,00 zł 0 zł / 7,99 zł * 10,00 zł X 

2. Przelew do innego Banku krajowego realizowany: **        

Opłaty z tytułu przelewów na rachunki prowadzone 

w innych bankach, przelewy zagraniczne i 

transgraniczne  

oraz opłaty za niewymienione wcześniej czynności i 

usługi bankowe w obrocie walut wymienialnych -  
okreslone wg stawek SGB-Banku S.A., zgodnie z  

aktualną Taryfą prowizji i opłat za czynnpści i usługi 

bankowe - waluty wymienialne. 

 

2.1.  - w Placówce Banku - Elixir od każdego przelewu 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 5,00 zł 0 zł / 7,99 zł * 

pięć dyspozycji w miesiącu  

kalendarzowym bez opłat, 

każda  

kolejna 5,00 zł 

2.2.  - za pośrednictwem bankowości internetowej - Elixir od każdego przelewu 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł X 0 zł / 7,99 zł * 

pięć dyspozycji w miesiącu  

kalendarzowym bez opłat, 

każda  

kolejna 0,50 zł 

2.3.  - poprzez system Sorbnet od każdego przelewu 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

C. Polecenie zapłaty          

1.  Dyspozycja utworzenia / modyfikacji / odwołania polecenia 

zapłaty w Placówce Banku 

od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł X x x bez opłat 

2. Realizacja polecenia zapłaty od każdego realizowanego polecenia 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł X x x bez opłat 
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2.4.  - poprzez system BlueCash od każdego przelewu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

3. Przewalutowanie środków w ramach rachunków prowadzonych w  

ŻBS 

od każdego przewalutowania 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł X X 5,00 zł be opłat 

* Raz w miesiącu  operacja dokonywana w ciężar rachunku Klienta za 0 zł,  następna za 7,99 żł 

** Płatności w kwocie ≥ 1.000.000 złotych, przyjmowane są do realizacji za pośrednictwem systemu Sorbnet  

E. Wpłaty / wypłaty gotówkowe           

1. Wpłata  od kwoty wpłaty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł bez opłat 

2. Wpłata dokonywana w formie zamkniętej od kwoty wpłaty 0,3% nie mniej 

niż 5,00 zł 

0,3% nie mniej 

niż 5,00 zł 

X X X X X X 

2.1.  - Wystawienie protokołu różnicy kasowej występującej po 

przeliczeniu wpłaty gotówkowej zamkniętej 

 10,00 zł 10,00 zł X X X X X X 

3. Wypłaty gotówkowe  od kwoty wypłaty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 zł / 10 zł * 0,00 zł bez opłat 

4. 

Wypłaty gotówkowe nieawizowane z co najmniej 2-dniowym 

wyprzedzeniem powyżej 20.000 zł oraz 1.000 EUR 

(równowartość w innej walucie) 
od kwoty wypłaty 

0,1% min 5zł  

max.50zł 

0,1% min 5zł  

max.50zł 

0,1% min 5zł  

max.50zł 

0,1% min 5zł  

max.50zł 

0,1% min 5zł  

max.50zł 0,1% min 5zł  max.50zł 0,1% min 5zł  max.50zł 0,1% min 5zł  max.50zł 

5. Niepodjęte awizowane wypłaty gotówkowe od kwoty wypłaty 0,1% min 5zł  

max.50zł 

0,1% min 5zł  

max.50zł 

0,1% min 5zł  

max.50zł 

0,1% min 5zł  

max.50zł 

0,1% min 5zł  

max.50zł 

0,1% min 5zł  max.50zł 0,1% min 5zł  max.50zł 0,1% min 5zł  max.50zł 

* Raz w miesiącu operacja dokonywana w ciężar rachunku Klienta  za 0 zł,  następna za 10,00 zł 

F.  Wyciąg z rachunku, odpisy, potwierdzenia         

1. Sporządzenie i wysłanie zbiorczego wyciągu za każdy wyciąg za okres 1 m-ca 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł X  x 0,00 zł bez opłat 

2. Sporządzenie wyciągów po każdorazowej zmianie salda - odbiór 

osobisty 

za każdy wyciąg 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł X  x 2,00 zł bez opłat 

3. Wysłanie wyciągów po każdorazowej zmianie salda za każdy wyciąg 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł X  x 5,00 zł bez opłat 

4. Dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta za każdy wyciąg 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł X  x 5,00 zł bez opłat 

5. Odpis dowodu księgowegodo wyciągu  od każdego odpisu  5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł X  x 5,00 zł bez opłat 

6. Potwierdzenie wykonania operacji bankowej od każdego potwierdzenia    2,00 zł   bez opłat 

7. Potwierdzenie faxem wykonanej operacji bankowej od każdego potwierdzenia    6,15 zł (5,00 zł + 23% VAT)   bez opłat 

8. 

Za sporządzenie odpisów obrotów na jednym rachunku 

bankwoym (historia rachunku) 

za pierwszą stronę    6,15 zł (5,00 zł + 23% VAT)   bez opłat 

za każdą kolejną stronę    2,46 zł (2,00 zł + 23% VAT)   bez opłat 

 

 

         

D. Zlecenie stałe          

1. Dyspozycja utworzenia / modyfikacji / odwołania zlecenia 

stałego: 

         

1.1.  - w Placówce Banku od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł X X X bez opłat 

1.2.  - za pośrednictwem bankowości internetowej od każdej dyspozycji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł X X X bez opłat 

2. Realizacja zlecenia stałego          

2.1.  - w ramach Banku na rachunki własne i obce od każdego wykonanego zlecenia 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł X X X bez opłat 

2.2.  - do innego Banku krajowego od każdego wykonanego zlecenia 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł X X X 0,50 zł 
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G. Inne opłaty    

1. Zmiana karty wzorów podpisów każdorazowo 10,00 zł X 

2. Sporządzenie dokumentu przelewu według dyspozycji ustnej 

klienta za wyjątkiem przelewów na rachunki własne 

za każdy dokument 1,00 zł bez opłat 

3. Odzyskanie środków ze zrealizowanego zlecenia płatniczego 

odwołanego przez klienta 

od kwoty każdej dyspozycji 0,5% nie mniej niż 10,00 zł, nie więcej niż 500,00 zł bez opłat 

4. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku 

i/lub o wysokości obrotów i salda 

za zaświadczenie 18,45 zł (15,00 zł + 23% VAT) bez opłat 

5. 

Wydanie zaświadczenia potwierdzajacego posiadanie rachunku 

i/lub o wysokości obrotów i salda stwierdzającego wysokość 

zadłużenia lub o jego braku oraz, że rachunek jest lub nie wolny 

od zajęcia 

za zaświadczenie 36,90 zł (30,00 zł + 23% VAT) bez opłat 

6. Przyjęcie i wykonanie blokady środków z tytułu:    

6.1.  - realizacji zleceń czynności w obrocie dewizowym 

za każda blokadę 

15,00 zł bez opłat 

6.2.  - umowy kredytu z ŻBS 0,00 zł bez opłat 

6.3.  - umowy kredytu z innym bankiem 100,00 zł bez opłat 

6.4.  - potwierdzenia czeku 20,00 zł bez opłat 

6.5.  - innych zobowiązań 100,00 zł bez opłat 

7. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego taką  

moc 

od kwoty    0,5% nie mniej niż 30,00  zł  bez opłat 

8. Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia o zaległościach na 

rachunku z tytułu przekroczenia salda 

za zawiadomienie    7,80 zł   bez opłat 

9. Zamknięcie rachunku na wniosek klienta  10,00 zł 10,00 zł X 10,00 zł X X 10,00 zł bez opłat 

10. Zastrzeżenie książeczki oszczędnościowej za zastrzeżenie X X X X 20,00 zł X X X 

11. Wystawienie nowej w miejsce utraconej lub zniszczonej 

książeczki oszczędnościowej 

 X X X X 10,00 zł X X X 

12. Wydanie odpisu unieważnionej książeczki  X X X X 10,00 zł X X X 

13. Cesja praw z rachunku każdorazowo     20,00 zł   X 

14. Przekształcenie rachunku wspólnego w indywidualny lub odwotnie jednorazowo przy zmianie 20,00 zł 20,00 zł X 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł X 

15. Przyjęcie / zmiana i odwołanie pełnomocnictwa każdorazowo  10,00 zł 10,00 zł X 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł bez opłat 

16. Przyjęcie / odwołanie lub zmiana dyspozycji zapisu na wypadek 

śmierci 

 20,00 zł 20,00 zł X 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł bez opłat 

17. Realizacja dyspozycji spadkobierców  20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł bez opłat 

18. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadacza rachunku i 

ustanowionych pełnomocników 

każdorazowo  15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł bez opłat 
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Rozdział II. Rachunki bieżące 
     

Lp.  Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat 

Rachunek 

bieżący /  

pomocniczy 

Rachunek 

bieżący w  

ramach pakietu  

"Wiele za 

niewiele" (*) 

Rachunek bieżący 

dla rolników 
Rachunek bieżący w walutach wymienialnych USD, EUR, GBP Rachunek VAT 

A. Otwarcie, prowadzenie, udostępnianie usług      

1. Otwarcie rachunku jednorazowo przy otwarciu rachunku 20,00 zł 0,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 0,00 zł 

2. Otwarcie rachunku bez wniesienia pierwszej wpłaty jednorazowo przy otwarciu rachunku X X X 50,00 zł X 

3. Prowadzenie rachunku                                                                  miesięcznie od każdego rachunku 20,00 zł 10,00 zł 15,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 

4. Korzystanie z usługi Internet Banking miesięcznie 10,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 10,00 zł X 

5. Zmiana w parametrach usługi Internet Banking każdorazowo przy zmianie 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł X 

6. Odblokowanie dostępu do usługi Internet Banking  każdorazowo  5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł X 

7. Korzystanie z usługi SMS Banking miesięcznie  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł X 

8. Opłata za komunikat SMS:      

8.1.  - jako potwierdzenie zdarzenia na rachunku za każdy wysłany SMS 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł X 

8.2.  - do autoryzacji zleceń za każdy wysłany SMS 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł X 

9. Zmiana w parametrach usługi SMS Banking każdorazowo przy zmianie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł X 

10. Korzystanie z usługi "saldo na hasło" miesięcznie  10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł X 

11. Korzystanie z usługi Home Banking miesięcznie  100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł X 

12. Pierwsza instalacja systemu Home Banking u klienta  0,00 zł 0,00 zł X 0,00 zł X 

13. 
Kolejna instalacja / zmiana systemu Home Banking na życzenie 

klienta za każdą kolejną 
123,00 (100,00 zł 

+ 23% VAT) 

123,00 (100,00 zł 

+ 23% VAT) X 123,00 (100,00 zł + 23% VAT) 
X 

14. Zmiana parametrów usługi Home Banking każdorazowo przy zmianie 20,00 zł 20,00 zł X 20,00 zł X 

* obowiązuje od 01.09.2018 r. 

B. Polecenie przelewu      

1. Przelew wewnętrzny na rachunki własne i obce, realizowany:       

1.1.  - w Placówce Banku od każdego przelewu 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

Opłaty za realizację dyspozycji 

przelewu z rachunku VAT na  

inny rachunek będą pobierane  

z rachunku rozliczeniowego. 

Wysokość opłat jest analogiczna 

jak dla rachunku 

rozliczeniowego dla którego 

prowadzony jest rachunek VAT 

1.2.  - przez Internet Banking od każdego przelewu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

1.3.  - przez Home Banking od każdego przelewu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2. Przelew do innego Banku krajowego realizowany: *      

2.1.  - w Placówce Banku - Elixir od każdego przelewu 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 

Opłaty z tytułu przelewów na rachunki prowadzone w innych 

bankach, przelewy zagraniczne i transgraniczne oraz opłaty za  

niewymienione wcześniej czynności i usługi bankowe w obrocie 

walut wymienialnych - okreslone wg stawek SGB-Banku S.A., 

zgodnie z aktualną Taryfą prowizji i opłat za czynnpści i usługi 

bankowe - waluty wymienialne. 

2.2.  - za pośrednictwem bankowości internetowej  - Elixir od każdego przelewu 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

2.3.  - przez Home Banking - Elixir od każdego przelewu 1/2 stawki z poz  2.1. 1/2 stawki z poz  2.1. 1/2 stawki z poz  2.1. 

2.4.  - poprzez system Sorbnet od każdego przelewu 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

2.5.  - poprzez system BlueCash od każdego przelewu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

3. Przewalutowanie środków w ramach rachunków prowadzonych w  

ŻBS 

od każdego przewalutowania 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł X 

* Płatności w kwocie ≥ 1.000.000 złotych, przyjmowane są do realizacji za pośrednictwem systemu Sorbnet  
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C. Polecenie zapłaty       

1. Dyspozycja utworzenia / modyfikacji / odwołania polecenia zapłaty w  

Placówce Banku 

od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł X X 

2. Realizacja polecenia zapłaty od każdego realizowanego polecenia 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł X X 

D. Zlecenie stałe       

1. Dyspozycja utworzenia / modyfikacji / odwołania zlecenia stałego:       

1.1.  - w Placówce Banku od każdej dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł X X 

1.2.  - za pośrednictwem bankowości internetowej od każdej dyspozycji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł X X 

2. Realizacja zlecenia stałego       

2.1.  - w ramach Banku na rachunki własne i obce od każdego wykonanego zlecenia 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł X X 

2.2.  - do innego Banku krajowego od każdego wykonanego zlecenia 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł X X 

E. Wpłaty / wypłaty gotówkowe       

1. Wpłata  od kwoty wpłaty 0,3% nie mniej niż  

2,50 zł 

0,3% nie mniej niż  

2,50 zł 

bez opłat 0,3% nie mniej niż 5,00 zł X 

2. Wpłata dokonywana w formie zamkniętej od kwoty wpłaty 0,3% nie mniej niż  

5,00 zł 

0,3% nie mniej niż  

5,00 zł 

0,3% nie mniej niż  

5,00 zł 

X X 

2.1.  - Wystawienie protokołu różnicy kasowej występującej po 

przeliczeniu wpłaty gotówkowej zamkniętej 

 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł X X 

3.  Wypłaty gotówkowe  od kwoty wypłaty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,3% nie mniej niż 5,00 zł X 

4. 

Wypłaty gotówkowe nieawizowane z co najmniej 2-dniowym 

wyprzedzeniem powyżej 20.000 zł oraz 1.000 EUR (równowartość w 

innej walucie) 
od kwoty wypłaty 

0,1% min 5zł  

max.50zł 

0,1% min 5zł  

max.50zł 

0,1% min 5zł  

max.50zł 
0,1% min 5zł  max.50zł X 

5. Niepodjęte awizowane wypłaty gotówkowe od kwoty wypłaty 0,1% min 5zł  

max.50zł 

0,1% min 5zł  

max.50zł 

0,1% min 5zł  

max.50zł 

0,1% min 5zł  max.50zł X 

 

F. Wyciąg z rachunku, odpisy, potwierdzenia       

1. Sporządzenie i wysłanie zbiorczego wyciągu za każdy wyciąg za okres 1 m-ca lub 

krótszy 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 

2. Sporządzenie wyciągów po każdorazowej zmianie salda - odbiór 

osobisty 

za każdy wyciąg 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 

3. Wysłanie wyciągów po każdorazowej zmianie salda za każdy wyciąg 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł  5,00 zł X 

4. Dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta za każdy wyciąg 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł  5,00 zł 5,00 zł 

5. Odpis dowodu księgowego do wyciągu  od każdego odpisu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł  5,00 zł 5,00 zł 

6. Potwierdzenie wykonania operacji bankowej od każdego potwierdzenia   2,00 zł  2,00 zł 

7. Potwierdzenie faxem wykonanej operacji bankowej od każdego potwierdzenia   6,15 zł (5,00 zł + 23% VAT)  X 

8. 

Za sporządzenie odpisów obrotów na jednym rachunku 

bankwoym (historia rachunku) 

za pierwszą strpnę   6,15 zł (5,00 zł + 23% VAT)  6,15 zł (5,00 zł + 23% VAT) 

za każdą kolejną stronę   2,46 zł (2,00 zł + 23% VAT)  2,46 zł (2,00 zł + 23% VAT) 
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G. Inne opłaty       

1. Zmiana karty wzorów podpisów każdorazowo   10,00 zł  X 

2. Sporządzenie dokumentu przelewu według dyspozycji ustnej klienta 

za wyjątkiem przelewów na rachunki własne 

za każdy dokument   1,00 zł  X 

3. Wydanie blankietów czekowych za blankiet   0,50 zł  X 

4. Potwierdzenie czeku za potwierdzenie   10,00 zł  X 

5. Realizacja czeku potwierdzonego od kwoty czeku   0,5% nie mniej niż 5,00 zł nie więcej niż 500,00 zł  X 

6. Zastrzeżenie blankietów czekowych za zastrzeżenie   20,00 zł  X 

7. Odzyskanie środków ze zrealizowanego zlecenia płatniczego 

odwołanego przez klienta 

od kwoty każdej dyspozycji   0,5% nie mniej niż 10,00 zł, nie więcej niż 500,00 zł  X 

8. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku i/lub 

o wysokości obrotów i salda 

za zaświadczenie   18,45 zł (15,00 zł + 23% VAT)  18,45 zł (15,00 zł + 23% VAT) 

9. 

Wydanie zaświadczenia potwierdzajacego posiadanie rachunku i/lub 

o wysokości obrotów i salda stwierdzającego wysokość zadłużenia 

lub o jego braku oraz, że rachunek jest lub nie wolny od zajęcia za zaświadczenie 

  

36,90 zł (30,00 zł + 23% VAT) 

 

X 

10. Przyjęcie i wykonanie blokady środków z tytułu:       

10.1.  - realizacji zleceń czynności w obrocie dewizowym 

za każdą blokadę 

  15,00 zł  X 

10.2.  - umowy kredytuz ŻBS   0,00 zł  X 

10.3.  - umowy kredytu z innym bankiem   100,00 zł  X 

10.4.  - potwierdzenia czeku   20,00 zł  X 

10.5.  - innych zobowiązań   100,00 zł  X 

11. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego taką moc od kwoty   0,5% nie mniej niż 30,00 zł  X 

12. Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia o zaległościach na 

rachunku z tytułu przekroczenia salda 

za zawiadomienie   7,80 zł  X 

13. Zamknięcie rachunku na wniosek klienta  20,00 zł 20,00 zł  20,00 zł  20,00 zł X 

14. Cesja praw z rachunku    20,00 zŁ  X 

15. Przyjęcie/zmiana i odwołanie pełnomocnictwa  10,00 zł 10,00 zł  10,00 zł  10,00 zł X 

16. Realizacja dyspozycji spadkobierców  20,00 zł 20,00 zł  20,00 zł  20,00 zł X 

17. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadacza rachunku i 

ustanowionych pełnomocników każdorazowo 

15,00 zł 15,00 zł  15,00 zł  15,00 zł X 
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Dział II.   Karty płatnicze 

Rozdział I. Karty płatnicze dla klientów indywidualnych 

        

Lp. Lp. Rodzaj czynności/usługi 
Tryb pobierania 

prowizji/opłat 

Visa Electron 

"młodzieżowa" 
Visa Electron MasterCard** 

 MasterCard do 

"Konta za 

złotówkę" 
Visa Electron 

payWave 

Visa Electron 

payWave  

"młodzieżowa" 

Mobilna VISA 

(HCE) 

MasterCard do  

"Podstawowego 

Rachunku  

Płatniczego" 

1. Wydanie nowej karty posiadaczowi / współposiadaczowi     Stawka obowiązująca     

1.1.  - Unikonto / ROR 

za każdą kartę 

bez opłat bez opłat bez opłat  x bez opłat bez opłat bez opłat x 

1.2.  - Unikonto Junior bez opłat bez opłat bez opłat  x bez opłat bez opłat bez opłat x 

1.3.  - Unikonto Młodzieżowe bez opłat bez opłat bez opłat  x bez opłat x bez opłat x 

1.4.  - "Konto za złotówkę"   x x x  bez opłat * x x x x 

1.5.  - Podstawowy rachunek płatniczy x x x  x x x x 0,00 zł 

2. Wydanie nowej karty użytkownikowi karty w ramach pełnomocnictwa           

2.1.  - Unikonto / ROR 

za każdą kartę 

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł  x 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł x 

2.2.  - Unikonto Junior x x x  x x x x x 

2.3.  - Unikonto Młodzieżowe 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł  x 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł x 

2.4.  - "Konto za złotówkę"   x x x  bez opłat * x x x x 

2.5.  - Podstawowy rachunek płatniczy x x x  x x x x 0,00 zł 

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia za każdą kartę 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł  15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł x 0,00 zł 

4.  Wydanie duplikatu karty za duplikat 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł  15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł x 0,00 zł 

5. Wcześniejsze wznowienie karty za każdą kartę 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł  15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł x 0,00 zł 

6.  Opłata za kartę          

6.1.  - Unikonto / ROR 

miesięcznie  

3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł  x 3,00 zł 3,00 zł bez opłat x 

6.2.  - Unikonto Junior bez opłat bez opłat bez opłat  x bez opłat bez opłat bez opłat x 

6.3.  - Unikonto Młodzieżowe bez opłat bez opłat bez opłat  x bez opłat bez opłat bez opłat x 

6.4.  - "Konto za złotówkę"  x 3,00 zł bez opłat  bez opłat * 3,00 zł x bez opłat x 

6.5.  - Podstawowy rachunek płatniczy x x x  x x x x 0,00 zł 

7. Wznowienie karty po upływie terminu ważności za każdą kartę 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł  15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł x 0,00 zł 

8. Expresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za przesyłkę 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł  35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł x 0,00 zł 

9. Zablokowanie / odblokowanie karty 

za każde zablokowanie 

/ odblokowanie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł x 0,00 zł 

10. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek Klienta za zmianę   5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł  5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł x 0,00 zł 
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11. Rozpatrzenie reklamacji za reklamację bez opłat bez opłat bez opłat  bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

12. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji za zestawienie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł  2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 0,00 zł 

13. Zmiana PIN w bankomatach:          

13.1.  -  banków SGB  za zmianę   4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł  4,50 zł 3,50 zł 3,50 zł x 3,50 zł 

13.2.   - bankach banków obcych za każdą zmianę   7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł  7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł x 7,00 zł 

14.  Wydanie nowego numeru PIN za numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł  6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 0,00 zł 

15.  Wygenerowanie i wysyłka nr PIN poprzez SMS za wysłany SMS 1,60 zł 1,60 zł 1,60 zł  1,60 zł 1,60 zł 1,60 zł 1,60 zł 0,00 zł 

15.  Zapytanie o saldo w bankomatach:           

15.1.  -  banków SGB  za zapytanie 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł  bez opłat 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

15.2.  - bankach banków obcych za zapytanie 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł  1,00 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 

16. Transakcje bezgotówkowe:          

16.1.  - dokonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  bez prowizji bez prowizji bez prowizji  bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

16.2.  - dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG bez prowizji bez prowizji bez prowizji  bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji nie dotyczy 

16.3. 
 - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

bezgotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG) bez prowizji bez prowizji bez prowizji 
 

bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

17.  Wypłatę gotówki:          

17.1.  - w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków społdzielczych 

od wypłacanej kwoty , 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

17.2.  - w kasach banków SGB 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł bez opłat 

17.3.  - w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 2% min 5,00 zł 2% min 5,00 zł 2% min 5,00 zł 1,30 zł 2% min 5,00 zł 2% min 5,00 zł 5,00 zł 

pięć rozliczonych wypłat w 

miesiącu kalendarzowym  
bez opłat, każda kolejna  

1,30 zł 

17.4.  - w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 od kwoty wypłaty 2% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł bez opłat 

17.5.  - w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) od kwoty wypłaty 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł bez opłat 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł nie dotyczy 

18. 

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej kartą Visa w walucie obcej 

innej niż PLN 

od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 
3% 

3%              (dot. 

Visa Electron) bez opłat bez opłat 3% 3% 3% bez opłat 

19. Transakcja wypłaty gotówki typu Cash Back za wypłatę 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł bez opłat 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 0,00 zł 

20. Pakiet ubezpieczeniowy Bezpieczna karta miesięcznie  bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy 

21. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych  

(na terytorium innego państwa członkowskiego EOD) 

naliczana od 

wypłacanej kwoty 

3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł bez opłat 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł nie dotyczy 

* dotyczy pierwszych 4 lat funkcjonowania kart wydanych do 31.12.2018 roku 

** karta dostępna również w wersji młodzieżowej (START) w ramach multiplastiku 
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Rozdział II.   Karty płatnicze dla klientów instytucjonalnych      

Lp. Lp. Rodzaj czynności/usługi 
Tryb pobierania 

prowizji/opłat 

Visa Business 

Electron  

MasterCard 

Business 

MasterCard  

Business do 

rachunku 'Wiele 

za niewiele" *** 

Visa Business 

Electron payWave 

1. Wydanie nowej karty posiadaczowi /współposiadaczowi   Stawka 

obowiązująca 

  

1.1.  - Rachunek bieżący 
za każdą kartę 

15,00 zł 15,00 zł bez opłat 15,00 zł 

1.2.  - Rachunek bieżący dla rolników 15,00 zł 15,00 zł bez opłat 15,00 zł 

2. Wydanie nowej karty użytkownikowi karty w ramach pełnomocnictwa       

2.1.  - Rachunek bieżący 
za każdą kartę 

20,00 zł 20,00 zł 3,00 zł 20,00 zł 

2.2.  - Rachunek bieżący dla rolników 20,00 zł 20,00 zł 3,00 zł 20,00 zł 

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia  za każdą kartę 15,00 zł 15,00 zł bez ołat 15,00 zł 

4.  Wydanie duplikatu karty za duplikat 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

5. Wcześniejsze wznowienie karty za każdą kartę 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

6.  Opłata za kartę      

6.1.  - Rachunek bieżący miesięcznie za każdą 

kart 

6,00 zł 6,00 zł bez opłat 6,00 zł 

6.2.  - Rachunek bieżący dla rolników 6,00 zł 6,00 zł bez opłat 6,00 zł 

7. Wznowienie karty po upływie terminu ważności  za każdą kartę 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

8 Expresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za przesyłkę 35,00 zł 35,00 zł 45,00 zł 35,00 zł 

9 Zablokowanie / odblokowanie karty 

za  

zablokowanie/odblokow 

anie 
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

10. Zmiana limitów operacji bezgotówk. lub wypłat gotówki na wniosek Klienta za zmianę   5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 5,00 zł 

11. Rozpatrzenie reklamacji za reklamację bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

12. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji za  zestawienie 2,58 zł 2,58 zł 3,00 zł 2,58 zł 

13. Zmiana PIN w bankomatach:      

13.1.   - banków SGB  
za zmianę   

4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 3,50 zł 

13.2.  - bankach banków obcych 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 

14.  Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

15.  Zapytanie o saldo w bankomatach:       

15.1.   - banków SGB  
za każde zapytanie 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

15.2.  -  bankach banków obcych 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

16. Transakcje bezgotówkowe za każdą transakcję bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

  

 

 

***obowiązuje od 01.09.2018 r.  
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Dział III.   Inne usługi Rozdział 

I.  Czynności kasowe 

  

Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania prowizji Obowiązująca stawka 

1. Wpłaty na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki - Elixir od kwoty wpłaty   0,5% nie mniej niż 10,00 zł  

2. Wpłaty na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki - Sorbnet od wpłaty 30,00 zł 

3. Wpłaty na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki - BlueCash od wpłaty 10,00 zł 

4. Wpłaty na rachunki bieżące prowadzone przez ŻBS od kwoty wpłaty  0,3 % nie mniej niż 5.00 zł 

5. Wypłaty z rachunków "uznania do wyjaśnienia" każdorazowo według poniesionych kosztów 

6. Sporządzenie dokumentu wpłaty według  dyspozycji ustnej klienta  za każdy dokument 1,00 zł 

7. Wymiana krajowych znaków pieniężnych jednych wartości nominalnych na inne 

w przypadku banknotów - opłata powyżej 100 szt. 

znaków pieniężnych 

0,5% nie mniej niż 5,00 zł 

w przypadku bilonu - opłata powyżej 100 szt. znaków 

pieniężnych 

0,5% nie mniej niż 30,00 zł 

Rozdział II. Usługi różne   

1. Przyjęcie i wysłanie czeku do inkasa od czeku 20,00 zł 

2. Przyjęcie weksla do dyskonta od sumy wekslowej 0,5% - 5 % 

3. Złożenie weksla do dyskonta od weksla 20,00 zł 

4. Złożenie weksla do protestu od weksla 100,00 zł plus koszt opłaty notarialnej 

5. Przedstawienie weksla do zapłaty od weksla 20,00 zł 

6. Przyjęcie depozytu od depozytu 24,60 zł (20 zł + 23% VAT) 

7. Przechowywanie depozytu miesięcznie od depozytu 12,30 zł (10 zł + 23% VAT) 

8.  Przyjęcie zgłoszenia i zastrzeżenie utraty dokumentów tożsamości, stempli, pieczątek  od zgłoszenia  24,60 zł (20,00 zł + 23% VAT)  

9. Sporządzenie kserokopii na życzenie klienta od strony A4 2,46 zł (2 zł + 23% VAT) 

10. Odzyskanie środków ze zrealizowanego zlecenia płatniczego odwołanego przez klienta za każdą dyspozycję 0,5% nie mniej niż 10,00 zł, nie więcej niż 500,00 zł 

11. Potwierdzenie faxem wykonanej operacji bankowej od każdego potwierdzenia 6,15 zł (5,00 zł + 23% VAT) 

17.  Opłata za wypłatę gotówki:      

17.1.  - w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków społdzielczych  od wypłacanej kwoty , 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

17.2.  - w kasach banków SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 1,50 zł 

17.3.  - w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł 2% min. 5,00 zł 

17.4.  - w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 od kwoty wypłaty 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 

17.5.  - w bankomatach za granicą od kwoty wypłaty 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 

18. 

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej kartą Visa w walucie obcej 

innej niż PLN 

od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 
3% bez opłat bez opłat 3% 

19. Transakcja wypłaty gotówki typu Cash Back za każdą wypłatę 0,60 zł 1,30 zł 1,50 zł bez opłat 

20. Pakiet ubezpieczeniowy Bezpieczna karta miesięcznie  bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

21. Pakiet ubezpieczeniowy Visa Assistance (obowiązuje do kart wydanych i wznowionych do  

31.03.2015 r.) 

miesięczniie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 
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12. Wyjaśnienie spraw wymagających sięgania do materiałów zarchiwizowanych każdorazowo 25,00 - 50,00 zł 

13. 
Za czynności nieprzewidziane w tabeli pobierane są opłaty w wysokości ustalonej przez  

Zarząd ŻBS 

 

10,00 - 300,00 zł 

 

14. 

Za informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej będącej posiadaczem rachunku 

oraz osobom, które uzyskały tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, w tym 

nabywców spadku, w rozumieniu art. 1052 k.c. za każdą zbiorczą informację 15,00 zł 

15. Przesłanie informacji zbiorczej do klienta, o którym mowa w pkt. 15 za każde udzielenie informacji 7,80 zł ( koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług 

Pocsztowych  

Poczta Polska S.A.) 

16. 

Udzielenie informacji dotyczących realizacji praw osób, których dane są przetwarzane, 

wymagające podjęcia dodatkowych czynności ze strony Banku. za każde udzielenie informacji od 50.00 do 300,00 zł. w zależności od zakresu informacji. 


