
 

 

 

              Dokument dotyczący opłat 

 

 
Żuławski Bank Spółdzielczy 
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy „Konto za złotówkę” 
Data: 8 sierpień 2018 r. 

 
• 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 Tabeli prowizji i opłat.     

• Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie. 

 

Usługa Opłata 

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego Miesięcznie 1,00 zł 

  Opłata roczna ogółem 12,00 zł 

2. Zmiana w parametrach usługi Internet Banking   10,00 zł 

3. Odblokowanie dostępu do usługi Internet 
Banking  

  5,00 zł 

4. Korzystanie z usługi SMS Banking Miesięcznie bez opłat 

  Opłata roczna ogółem bez opłat 

5. Opłata za komunikat SMS: 
 

  

1) jako potwierdzenie zdarzenia na rachunku 

 
0,35 zł 

2) do autoryzacji zleceń   bez opłat 

6. Zmiana w parametrach usługi SMS Banking   5,00 zł 

7. Korzystanie z usługi "saldo na hasło" Miesięcznie 5,00 zł 

  Opłata roczna ogółem 60,00 zł 

 
Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych) 
  
8. Polecenie przelewu 

 
  

1) Przelew wewnętrzny na rachunki własne i obce 
realizowany: 

 

  

  a) w Placówce Banku 
 

1,00 zł 
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  b) za pośrednictwem bankowości internetowej - Elixir 
 

bez opłat 

2) Przelew do innego banku krajowego realizowany: 
 
a) w Placówce Banku - Elixir 
 
b) za pośrednictwem bankowości internetowej - Elixir 
 
c) poprzez system SORBNET 
 
d) poprzez system BlueCash   

           
 
                    3,00 zł 
 
                    0,50 zł 
 
                  30,00 zł 
 
                    5,00 zł 

9. Polecenie zapłaty 
    

1) Dyspozycja utworzenia / modyfikacji / odwołania 
polecenia zapłaty w Placówce Banku 

  

5,00 zł 

2) Realizacja polecenia zapłaty 
  

bez opłat 

10. Zlecenie stałe 
    

1) Dyspozycja utworzenia / modyfikacji / odwołania 
zlecenia stałego: 

   
a)  w Placówce Banku 

 
5,00 zł 

b)   za pośrednictwem bankowości internetowej 
 

bez opłat 

2) Realizacja zlecenia stałego 
   

  a) w ramach Banku na rachunki własne i obce 
 

bez opłat 

  b) do innego banku krajowego  0,50 zł 

Wpłaty / wypłaty gotówkowe 

11. Wpłata 
  

bez opłat 

12. Wypłata gotówkowa 
  

bez opłat 

13. Wypłata gotówkowa nieawizowana z co najmniej 
2- dniowym wyprzedzeniem powyżej 20.000 zł  

  

0,1% min 5zł max 
50 zł 

14. Niepodjęte awizowane wypłaty gotówkowe 
  

0,1% min 5zł max 
50 zł 

Wyciąg z rachunku, odpisy, potwierdzenia 

15. Sporządzenie i wysłanie zbiorczego wyciągu   
bez opłat 

16. Sporządzenie wyciągów po każdorazowej 
zmianie salda - odbiór osobisty   

2,00 zł 

17. Wysłanie wyciągów po każdorazowej zmianie 
salda   

5,00 zł 

18. Dodatkowy wyciąg na życzenie Klienta   
5,00 zł 

19. Odpis dowodu księgowego do wyciągu    
5,00 zł 

20. Potwierdzenie wykonania operacji bankowej   
2,00 zł 

21. Potwierdzenie faxem wykonanej operacji 
bankowej   

6,15 zł 
(5,00 zł +23% VAT) 

22. Za sporządzenie odpisów obrotów na jednym 
rachunku bankowym (historia rachunku)   

6,15 zł 
(5,00 zł +23% VAT) 
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Inne opłaty 

23. Sporządzenie dokumentu przelewu według 
dyspozycji ustnej klienta za wyjątkiem przelewów 
na rachunki własne   

1,00 zł 

24. Odzyskanie środków ze zrealizowanego zlecenia 
płatniczego odwołanego przez klienta 

  

0,5% nie mniej niż 

10,00 zł, nie więcej 
niż 500,00 zł 

25. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego 
posiadanie rachunku i/lub o wysokości obrotów i 
salda   

18,45 zł 
(15,00 zł +23% VAT) 

26. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego 
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   

36,90 zł 
(30,00 zł +23% VAT) 

27. Przyjęcie i wykonanie blokady środków z tytułu:   

1) realizacji zleceń czynności w obrocie dewizowym   
15,00 zł 

2) umowy kredytu z ŻBS   
bez opłat 

3) umowy kredytu z innym bankiem   
100,00 zł 

4) potwierdzenia czeku   
20,00 zł 

5) innych zobowiązań   
100,00 zł 

28. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu 
mającego taką moc   

0,5% nie mniej niż 

30,00 zł,  

29.  Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia o 
zaległościach na rachunku z tytułu przekroczenia 
salda   

7,80 zł 

30.  Zamknięcie rachunku na wniosek klienta   
10,00 zł 

31. Przyjęcie / zmiana i odwołanie pełnomocnictwa   
10,00 zł 

32. Przyjęcie / odwołanie lub zmiana dyspozycji 
zapisu na wypadek śmierci   

20,00 zł 

33. Realizacja dyspozycji spadkobierców   
20,00 zł 

34. Potwierdzenie autentyczności podpisów 
posiadacza rachunku i ustanowionych 
pełnomocników   

15,00 zł 

Karty 

35. Wydanie nowej karty posiadaczowi 
  

bez opłat 

36. Wydanie nowej karty użytkownikowi karty w 
ramach pełnomocnictwa  

  

bez opłat 

37. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub 
duplikatu w przypadku uszkodzenia  

15,00 zł 

38. Wydanie duplikatu karty   
15,00 zł 

39. Wcześniejsze wznowienie karty 
 

15,00 zł 

40. Opłata za kartę płatniczą  
 bez opłat 

41. Wznowienie karty po upływie terminu ważności 
 

15,00 zł 
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42. Expresowe przesłanie karty lub numeru PIN 
(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)   

35,00 zł 

43. Zablokowanie / odblokowanie karty 
 

10,00 zł 

44.  Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub 
wypłat gotówki na wniosek Klienta   

5,00 zł 

45. Rozpatrzenie reklamacji 
  

bez opłat 

46. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia 
transakcji  

2,58 zł 

47. Zmiana PIN w bankomatach:   
  

 1)  banków SGB  
 

4,50 zł 

 2) bankach banków obcych   
7,00 zł 

49. Wydanie nowego numeru PIN   
6,00 zł 

50. Wygenerowanie i wysyłka nr PIN poprzez SMS   
0,00 zł 

51. Zapytanie o saldo w bankomatach:    
  

 1)  banków SGB  
 

1,00 zł 

 2) bankach banków obcych 
  

1,50 zł 

52. Transakcje bezgotówkowe: 
    

1) dokonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
 

bez prowizji 

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich 
EOG  

nie dotyczy 

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności bezgotówkowych (na terytorium 
innego państwa członkowskiego EOG)   

bez prowizji 

53. Opłata za wypłatę gotówki: 
  

  

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i 
zrzeszonych banków spółdzielczych   

bez opłat 

2) w kasach banków SGB 
 
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1  

1,50 zł 
 

1,30 zł  

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 
 

3% min. 4,50 zł 

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw 
członkowskich EOG)   

bez opłat 

54. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie 
transakcji dokonanej kartą Visa w walucie obcej 
innej niż PLN  

 
bez opłat 

55. Transakcja wypłaty gotówki typu Cash Back 
  

bez opłat 

Kredyt w rachunku i usługi powiązane 

56. Kredyt w rachunku płatniczym (kredyt 
odnawialny w ROR) 
 
1) udzielenie kredytu w rachunku płatniczym (naliczana 

od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo w 
dniu postawienia kredytu do dyspozycji 
kredytobiorcy) 

 
 
 
 

od 1,00% do 5,00% 
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2) odnowienie kredytu w rachunku płatniczym 
(naliczana każdorazowo przy odnowieniu limitu 
kredytu na kolejne 12 miesięczne okresy od kwoty 
odnawialnego limitu kredytu, płatna w dniu 
odnowienia) 

3) za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki na 
wniosek Klienta, z wyjątkiem prolongaty: 

    a) podwyższenie kwoty kredytu w rachunku 
płatniczym (naliczana od kwoty podwyższenia, płatna 
jednorazowo) 

    b) inną zmianę sposobu i terminów spłaty kredytu 
lub/i odsetek  

    c) odroczenie (jednorazowo) spłaty kapitału w 
okresie kredytowania 

    d) zmiana prawnego zabezpieczenia 
    e) inne (np. zmiana oprocentowania) 
4) za wydanie zaświadczenia o spłaconym kredycie 
5) za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki 

 
 

0,5% nie mniej niż 50,00 zł 
 
 
 
 

od 1,00% do 3,00% 
 
 

0,2% nie mniej niż 200 zł. 
 

bez opłat 
 

200,00 zł 
200,00 zł 

123 zł (100 zł + 23% VAT) 

30,75 zł (25 zł + 23% VAT)  
 

Przez określenia użyte w niniejszym dokumencie należy rozumieć: 

1) kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa  w art. 2 pkt. 16b ustawy z dnia 
19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwana dalej „ustawą”; 

2) polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem 
polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu  
w walucie obcej; 

3) polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na  
umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na 
rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują 
działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA); 

4) polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na 
umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi 
prowadzonymi przez tego samego dostawcę; 

5) polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowania przez płatnika polegająca na  
umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy 
na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro; 

6) polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy; 
7) powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących 

rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS; 
8) prowadzenie rachunku płatniczego - usługa polegająca na prowadzeniu rachunku 

płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych 
konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub 
zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta; 

9) sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - usługa inicjowana przez płatnika 
polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy 
zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie,  
w postaci papierowej albo elektronicznej; 

10) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych  - usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji 
płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium  innego państwa członkowskiego z 
fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty; 

11) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych - usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku 
płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą 
urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy; 

12) wydanie karty płatniczej - usługa polegającą na wydaniu karty płatniczej, o której 
mowa w art. 2 pkt 15a ustawy; 
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13) obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty 
płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji 
dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika; 

14) obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca  płatnikowi korzystanie z karty 
płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji 
dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy;  

15) wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym - usługa polegająca na 
wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia  
z informacjami o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi; 

16) wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego 
konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce 
dostawcy; 

17) wpłata gotówki - usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy 
konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce 
dostawcy; 

18) usługa bankowości telefonicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku 
płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w 
szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju 
dyspozycji do rachunku; 

19) 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; 

20) zlecenie stałe - usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym 
przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego 
płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy. 

 


