
 
 
 

DLA KLIENTA PROWADZĄCEGO DZIŁALNOSĆ GOSPODARCZĄ 

ROZDZIAŁ I 
Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych 

oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych 
osób prawnych,  jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, 

osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami 

I. RACHUNKI BIEŻĄE I POMOCNICZE STAWKI OBOWIĄZUJĄCE 

1.  
Otwarcie rachunku bankowego: 
- bieżącego  
- pomocniczego 

 
0 zł 
0 zł 

2.  

Prowadzenie rachunku – miesięcznie: 
- bieżącego 
- pomocniczego 
- dla jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (Rady Rodziców, Komitety Rodzicielskie, 
PKZP, Fundacje, OSP, Stowarzyszenia, Wspólnoty Mieszkaniowe itp.) 

PAKIET I PAKIET II 

12 zł 
12 zł 
0 zł 

40 zł 
40 zł 

nie dotyczy 

3.  Zmiana karty wzorów podpisów 10 zł 

4.  

Od wpłat gotówkowych ,od każdej kwoty, dokonywanych: 
- w kasie, chyba że umowa stanowi inaczej 
- we wpłatomacie 
- we wrzutni lub tzw. wpłata zamknięta 
- w bilonie 

PAKIET I PAKIET II 

0,3 % min. 3 zł 
0,05 % min. 3 zł 
0,20 % min. 3 zł 
1,0 % min. 3 zł 

0,12 %min. 3 zł 
0,05 % min. 3 zł 
0,09 % min. 3 zł 
1,0 % min. 3 zł 

5.  

Wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych przez PS Bank: 
- od każdej kwoty (o ile umowa nie stanowi inaczej) 
 

- powyżej kwoty 30.000 PLN lub określonej w Komunikacie nie zgłoszone na co najmniej 2 dni robocze przed 
wypłatą 

 

- nieodebranie wypłaty zgłoszonej 

 
0,1% min. 3 zł 

 

0,3 % max. 500 zł 
 

 
0,3 % min. 50 zł max.500 zł 

6.  

Polecenie przelewu: 
- na rachunek w PS Banku – realizowany w centrum sprzedaży 
- wychodzące do innego banku – realizow. w centrum sprzedaży 
- realizowany z wykorzystaniem usługi e-Bank 
- przekazywane w systemie SORBNET2 tzw. „szybki przelew” 

 
2 zł 
4 zł 

0,79 zł 
35 zł 

7.  

Stałe zlecenia: 
1) -przyjęcie/modyfikacja/odwołanie: 

- realizowane w centrum sprzedaży 
- realizowane z wykorzystaniem usługi e-Bank 

2)  realizacja zlecenia stałego na rachunek w PS Banku: 
- realizowane w centrum sprzedaży 
- realizowane z wykorzystaniem usługi e-Bank 

3) realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku: 
- realizowane w centrum sprzedaży 
- realizowane z wykorzystaniem usługi e-Banku 

 
 
 

2 zł 
0 zł 

 
1, 50 zł 
0,79 zł 

 
3 zł 

0,79 zł 

8.  Realizacja polecenia zapłaty (od każdej operacji) 2 zł 

9.  

Wyciągi: 
- wysłanie wyciągu z rachunku raz w miesiącu 
- wysłanie kolejnego wyciągu z rachunku na życzenie klienta 
- przygotowanie dowodów źródłowych do wyciągu (za sztukę) 

 
0 zł 
10 zł 
1 zł 

10.  

Czeki: 
- za wydanie blankietu czekowego (za sztukę) 
- potwierdzenie czeku 
- zgłoszenie o utracie czeków i dokonanie zastrzeżenia 
- odwołanie zgłoszenia o utracie czeków 

 
1 zł 
10 zł 
20 zł 
20 zł 

II. INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH I POMOCNICZYCH STAWKI OBOWIĄZUJĄCE 

1.  

Zaświadczenie dotyczące informacji m.in. o stanie środków na rachunku bankowym, o obrotach na rachunku 
bankowym, potwierdzenie prowadzenia rachunku bankowego: 
- w oparciu o informację bieżącą 
- w oparciu o informację z okresów (miesięcy lub lat) ubiegłych  

 
 

50 zł 
od 100 zł do 300 zł 

2.  Sporządzenie i wydanie opinii bankowej 50 zł 

3.  Sporządzenie zbiorczego zestawienia prowizji od 50 zł do 300 zł 

4.  Odpis dokumentu 10 zł 

5.  Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu 0,5% min. 20 zł max. 100 zł 

6.  
Blokada na rachunku: 

- dokonanie blokady z tytułu zabezp. kredytu udzielonego w innym banku 
- wydanie pisemnego potwierdzenia o blokadzie 

 
50 zł 
20 zł 

7.  
Wysłanie wezwania do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego salda debetowego w rachunku 
(niezapłaconych prowizji i opłat) zaległości powstałych na rachunku, po upływie terminu spłaty zadłużenia (za 
każdy wysłany monit) 

20 zł 

8.  Przyjęcie blokady środków na dewizy 0 zł 

 



 
III. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA STAWKI OBOWIĄZUJĄCE 

1.  

Usługa bankowości internetowej e-Bank: 
 
- aktywacja usługi e-Bank 
- korzystanie z usługi e-Bank (miesięcznie) 
- rezygnacja z usługi e-Bank 
- udostępnienie trzeciego i kolejnych loginów - za sztukę - jednorazowo 
- lista haseł jednorazowych – za sztukę 

eBankNet eCorpoNet 

0 zł 0 zł 

0 zł 0 zł 

10 zł 10 zł 

- 150 zł 

5 zł 5 zł 

2.  Konsultacja u Klienta  123 zł (w tym 23%VAT) 

3.  

Udzielanie informacji o rachunku (miesięcznie): 
1. usługa na hasło  

- aktywacja usługi „na hasło” 
- udzielanie informacji na hasło 

2. usługa „saldo sms” 
- aktywacja usługi „saldo sms” 
- korzystanie z usługi „saldo sms” 

3. usługa „Bankofon” 
- aktywacja usługi „bankofon” 
- korzystanie z usługi „bankofon” 

 
 

10 zł 
10 zł 

 
0 zł 
3 zł 

 
0 zł 
0 zł 

4.  Korzystanie z systemu HOMEBANKING (usługa wycofana z oferty) 50 zł 

IV. RACHUNEK LOKACYJNY STAWKI OBOWIĄZUJĄCE 

1.  Otwarcie rachunku 0 zł 

2.  Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 0 zł 

3.  
Wypłata bezgotówkowa: 
- pierwsza w miesiącu kalendarzowym 
- kolejna w miesiącu kalendarzowym 

 
0 zł 
25 zł 

4.  
Blokada na rachunku: 

- dokonanie blokady z tytułu zabezp. kredytu udzielonego w innym banku 
-wydanie pisemnego potwierdzenia o blokadzie 

 
50 zł 
20 zł 

V. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH STAWKI OBOWIĄZUJĄCE 

1.  Polecenie przelewu wychodzące do innego banku – realizowany w centrum sprzedaży 4 zł 

2.  

Zaświadczenie dotyczące informacji m.in. o stanie środków na rachunku bankowym, o obrotach na rachunku 
bankowym, potwierdzenie prowadzenia rachunku bankowego: 
- w oparciu o informację bieżącą 
- w oparciu o informację z okresów (miesięcy lub lat) ubiegłych  

 
 

50 zł 
od 100 zł do 300 zł 

3.  Sporządzenie i wydanie opinii bankowej 50 zł 

4.  Odpis dokumentu 10 zł 

5.  Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu 0,5% min. 20 zł max. 100 zł 

6.  
Blokada na rachunku: 
- dokonanie blokady z tytułu zabezp. kredytu udzielonego w innym banku 
- wydanie pisemnego potwierdzenia o blokadzie 

 
50 zł 
20 zł 

 


