
 

 
 

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH: 

 
ROZDZIAŁ I 

Obsługa rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych rachunków terminowych lokat 

oszczędnościowych  

oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych 

osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych 

1.  Prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowego UNIKONTO miesięcznie 5 zł 

2.  Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci  50 zł 

3.  Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci 0 zł 

4.  Wypłata kosztów pogrzebu 0 zł 

5.  Wypłata z tytułu spadku (od jednego spadkobiercy) 0 zł 

6.  Za wydanie blankietów czekowych (za sztukę) 1 zł 

7.  Zgłoszenie o utracie czeków lub książeczki oszczędnościowej  20 zł  

8.  Odwołanie zgłoszenia o utracie czeków lub książeczki oszczędnościowej 20 zł  

9.  

Polecenie przelewu: 

- na rachunek w PS Banku 

- wychodzące do innego banku – realizowane w centrum sprzedaży 

- wychodzące do innego banku - z wykorzystaniem usługi e-Bank 

- przekazywane w systemie SORBNET2 tzw. „szybki przelew” 

 

1 zł 

4 zł 

0,50 zł 

35 zł 

10.  Wpłata na rachunek UNIKONTO i na rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie 0 zł 

11.  

Stałe zlecenia: - od każdej operacji w BS 

                        - od każdej operacji do innego Banku 

                        - z wykorzystaniem bankowości internetowej 

0 zł 

3 zł 

0 zł 

12.  
Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu (kwoty 

przekazywanej) 

0,5 % min. 20 zł  

max. 100 zł* 

13.  Przyjęcie blokady środków na dewizy 0 zł 

14.  Potwierdzenie czeku 10 zł 

15.  Realizacja polecenia zapłaty (od każdej operacji) 1zł 

16.  Odwołanie dyspozycji polecenia zapłaty (od każdego polecenia) 0 zł 

17.  

Zaświadczenie dotyczące informacji m.in.: 

 o stanie środków na rachunku bankowym 

 o obrotach na rachunku bankowym 

 potwierdzenie prowadzenia rachunku bankowego 

1) w oparciu o informację z roku bieżącego  

2) w oparciu o informację z lat ubiegłych  

 

 

 

 

 

50 zł 

od 100 zł do 300 zł** 

18.  Sporządzenie i wydanie opinii bankowej 50 zł 

19.  

Udzielanie informacji o rachunku (miesięcznie): 

a) na hasło  

b) Bankofon,  

c) „Saldo SMS” 

 

10 zł 

5 zł 

3 zł 

20.  Bankofon do usługi bankowości internetowej – „e-Bank” 0 zł 

21.  Za korzystanie z elektronicznego systemu eCorpoNet 0 zł 



 

Za udostępnienie trzeciego i kolejnych loginów do rachunku (za jeden login) 

Za korzystanie z elektronicznego systemu HOME BANKING (miesięcznie)*** 

150 zł  

50 zł 

22.  
Wysłanie wyciągu z rachunku raz w miesiącu 

Wysłanie kolejnego wyciągu z rachunku w miesiącu na życzenie klienta**** 

0 zł 

10 zł 

23.  
Przygotowanie dowodów źródłowych do wyciągu – od każdego załącznika (wyłącznie  

w ramach indywidualnych umów z klientami) 

zgodnie z umową  

nie mniej niż 5 zł 

24.  Otwarcie rachunku oszczędnościowego UNIKAT 0 zł 

25.  Prowadzenie rachunku oszczędnościowego UNIKAT 0 zł 

26.  

Wypłata gotówkowa lub bezgotówkowa z rachunku oszczędnościowego UNIKAT  

1) Pierwsza wypłata w miesiącu kalendarzowym 

2) Kolejna wypłata w miesiącu kalendarzowym 

 

0 zł 

10 zł***** 
* opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją 
**wysokość opłaty uzależniona od nakładu pracy (czasochłonności) przy sporządzaniu dokumentu – do decyzji kierownika jednostki operacyjnej 

***w tym: serwis, konsultacje, opłata eksploatacyjna (usługa dla dotychczasowych Posiadaczy systemu HOME-BANKING) 

****dotyczy opłaty pocztowej 
*****należne prowizje pobierane są z rachunku w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. 

 

 

 

ROZDZIAŁ II 

Wydawanie i obsługa kart VISA CLASSIC DEBETOWA 

1.  Wydanie karty: 

1) Posiadaczowi/Współposiadaczowi 

2) Pełnomocnikowi 

 

0 zł 

10 zł 

2.  Wznowienie karty  0 zł 

3.  Wydanie duplikatu karty 20 zł 

4.  Używanie karty 0 zł 

5.  

1) Transakcje bezgotówkowe  

2) Transakcje bezgotówkowe dokonywane w innej walucie niż waluta rachunku bankowego  

 

 

0 zł 

6% wartości transakcji, 

przy stosowaniu kursu 

własnego VISA 

6.  

 Wypłata gotówki*: 

1) we wskazanych bankomatach Grupy Banku BPS S.A. i innych banków krajowych 

zgodnie z zawartymi umowami, 

Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku  

2) w bankomatach obcych, w kasach banku w kraju i placówkach Poczty Polskiej  

3) w bankomatach i kasach banku za granicą 

 

* dodatkowa prowizja za wypłatę gotówki dokonywanej w innej walucie niż waluta rachunku 

bankowego 

 

 

0 zł 

 

 

2% min. 5 zł 

3% min. 10 zł 

 

6% wartości transakcji, 

przy stosowaniu 

kursu własnego VISA 

7.  Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie 0 zł 

8.  Powtórne generowanie PIN na wniosek użytkownika karty  10 zł 

9.  Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji  0 zł 

10.  
Odblokowanie karty po trzykrotnym błędnym podaniu kodu PIN na wniosek użytkownika 

karty 
 20 zł 

11.  Zastrzeżenie karty 0 zł 

12.  Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty  1 000 zł 

 

13. 

 

Usługa „Cashback”  

(wypłata gotówki do wysokości max. 300 zł) 
2 zł za transakcję 

 



 

 
ROZDZIAŁ III 

Prowadzenie rachunków oszczędnościowych Indywidualnych Kont Emerytalnych 

1.  Otwarcie rachunku bankowego  0 zł 

2.  Prowadzenie rachunku miesięcznie  0 zł 

3.  Wpłaty na rachunek 0 zł 

4.  Wypłata  0 zł 

5.  Wypłata transferowa 1% wartości 

6.  Zwrot 0 zł 

7.  Przyjęcie lub zmiana/odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci 50 zł 

8.  Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci (od jednego zapisobiorcy) 0 zł 

9.  Za dyspozycję zastawu środków 50 zł 

10.  
Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu (kwoty 

przekazywanej) 

0,5 % min. 20 zł  

max. 100 zł* 

11.  Zaświadczenie o saldzie i dopisanych odsetkach na żądanie Klienta 50 zł 

* opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją 

 

RACHUNKI I ROZLICZENIA WALUTOWE: 

ROZDZIAŁ I 

Prowadzenie rachunków bankowych w walutach wymienialnych  

1.  Otwarcie rachunku bankowego  0 zł 

2.  Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 

3.  
Wpłata gotówkowa na rachunek  

Powyżej kwoty 1.000 EUR lub 1.000 USD* 
0,3% min. 5 zł 

4.  Wypłata gotówkowa z rachunku (awizo) 0 zł 

5.  Za nieodebranie awizowanej gotówki  50 zł 

6.  Przelew na rachunek złotowy lub walutowy prowadzony w Banku  0 zł 

7.  Przyjęcie blokady środków na dewizy 0 zł 

* nie dotyczy wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych oraz na  rachunki lokat 
terminowych w walutach wymienialnych 

 

ROZDZIAŁ II 

Realizacja przekazów w obrocie dewizowym 

1.  Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym* 

1.1. Przelewy SEPA** 9 zł 

1.2. Przelewy regulowane*** 12 zł 

1.3. 

Polecenie wypłaty**** 
 

Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących 

określone w pkt.1.8., w przypadku opcji kosztowej „OUR”  

0,2% 

min. 20 zł max. 200 zł 

 

 

1.4. 

Opłata „Non-STP” - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu 

wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku 

bankowego beneficjenta w strukturze IBAN 
 

Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 1.3. 

30 zł 



 

1.5. 

Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie ekspresowym:  
 

Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. 1.5. pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej 

zgodnie z pkt. 1.2.-1.3. 

 

W trybie ekspresowym w EUR, USD i GBP: 

- z datą waluty „dziś” 

- z datą waluty „jutro” 

 

80 zł 

50 zł 

W trybie ekspresowym w PLN, wyłącznie z datą waluty „jutro” 50 zł 

1.6. 
Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na 

zlecenie Klienta 

75 zł 

+ koszty banków trzecich 

1.7. Wydanie na prośbę Klienta potwierdzenia realizacji zlecenia 10 zł 

1.8. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty 50 zł 

2. 
Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym*,  

otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe 

2.1. Przelewy SEPA** 10 zł 

2.2. Przelewy regulowane*** 10 zł 

2.3. Polecenia wypłaty**** 10 zł 

2.4. 

Opłata „Non-STP” - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu 

wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku 

bankowego beneficjenta w strukturze IBAN  
 

Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 2.3. 

30 zł 

2.5. 

Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające 

wykonane na zlecenie Klienta 
 

Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku  

75 zł 

+ koszty banków trzecich 

3. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 
75 zł  

+ koszty banków trzecich 

* Przekaz w obrocie dewizowym: 

Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 

**Przelew SEPA:  

Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które 
podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 

1) waluta transakcji EUR; 
2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz 

prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 

3) występuje opcja kosztowa „SHA”; 
4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 

5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT 

***Przelew regulowany: 

Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym 

banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca 

wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: 
1) waluta transakcji EUR; 

2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.000,00; 

3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz 
prawidłowy adres BIC banku (BIC code) który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 

4) występuje opcja kosztowa „SHA”. 

 ****Polecenie wypłaty: 

Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty 

pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 



 

 
INNE: 

ROZDZIAŁ I 

Inne opłaty bankowe: 

1.  Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych bankach  
0,5 % min. 6 zł  

0,5 % min. 3,50 zł* 

2.  Od wypłat gotówkowych dokonywanych z rachunku „Zlecenia do wypłaty” 0,5 % min. 3,5 zł 

3.  Za rozmianę gotówki (od kwoty)  0,5 % min. 5 zł 

4.  
Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem rozliczeniowym klienta jako prawnej 

formy zabezpieczenia kredytu udzielonego w innym banku 
50 zł 

5.  Za sporządzenie odpisu dokumentu lub dodatkowego wyciągu 30 zł 

6.  
Dokonanie blokady na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczeń umów zawartych z 

instytucjami lub klientami  
50 zł 

7.  Za udostępnienie wrzutni 50 zł (jednorazowo) 

8.  

Za przechowywanie w depozycie bankowym (skrytki sejfowe): 

dzienne 

miesięczne 

roczne: 

skrytki małe 

skrytki średnie 

skrytki duże 

 

5 zł + VAT 

50 zł+ VAT 

 

200 zł+ VAT 

250 zł+ VAT 

300 zł+ VAT 
*dotyczy: Oddziału w Magnuszewie i Goszczynie, Filii w Mniszewie i Mogielnicy, 

 
 

 

 


