
                                                         
                                              

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu 
Polskiego Banku Spółdzielczego  
w Wyszkowie  
Nr 9/2022 z dnia 31.01.2022 
zm. Uchwałą Nr 7/2023 Zarządu 
Polskiego Banku Spółdzielczego w 
Wyszkowie z dnia 25.01.2023 r.  

zm. Uchwałą Nr 8/2023 Zarządu 
Polskiego Banku Spółdzielczego w 
Wyszkowie z dnia 01.02.2023 r. 
zm. Uchwałą Nr 24/2023 Zarządu 
Polskiego Banku Spółdzielczego w 
Wyszkowie z dnia 16.03.2023 r.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Komunikat  

Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie 
 

I. Limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym POL-Konto 
 

1. Limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym może być udzielony Posiadaczowi rachunku, który 

złożył wniosek o przyznanie limitu w POL-Koncie oraz spełnia następujące warunki:  

a) posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku przez okres co najmniej 3 miesięcy, 

przy czym do ww. okresu może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku, 

wówczas Posiadacz rachunku winien dostarczyć Bankowi historię rachunku poświadczoną przez 

bank, w którym rachunek ten dotychczas posiadał; 

b) przekazuje na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy POL-Konto comiesięcznie dochody z 
tytułu zatrudnienia, emerytury, renty lub inne dochody;  

c) nie spowodował salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy o limit, a jeżeli 

spowodował powstanie takiego salda, to zostało ono uregulowane w ciągu 14 dni;  

d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.  

2. Wysokość limitu uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na 

rachunek z ostatnich 3 miesięcy. 

3. Bank ustala minimalne kwoty wpłat miesięcznych warunkujące przyznanie prawa do korzystania z limitu w 

rachunku oraz wysokość limitów: 

1) POL-Konto: 

a) dla wpłat w kwocie od 300 PLN do 600 PLN  - limit wynosi 200 PLN, 

b) dla wpłat w kwocie od 600 PLN do 1.000 PLN  – limit wynosi 500 PLN, 

c) dla wpłat w kwocie od 1.000 PLN do 3.000 PLN  – limit wynosi 900 PLN, 
d) dla wpłat w kwocie powyżej 3.000 PLN   - limit wynosi 2.000 PLN, 

2) POL-Konto Senior: 

a) dla wpłat w kwocie od 500 PLN do 1.000 PLN  – limit wynosi 300 PLN, 

b) dla wpłat w kwocie powyżej 1.000 PLN   – limit wynosi 500 PLN, 

3) POL-Konto Student: 

a) dla wpłat w kwocie powyżej 300 PLN   – limit wynosi 100 PLN. 

 

II. Wypłaty gotówkowe dokonywane przez osoby fizyczne w kwocie ≥ 20.000 PLN należy zgłaszać z 

wyprzedzeniem, co najmniej 1 dzień roboczy w Oddziale Banku prowadzącym rachunek. 

 

III. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH 

 POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 

 Bank ustala: 

   - minimalną kwotę wpłat na książeczkę: 50,00 PLN 

   - minimalny stan wkładu na książeczce po podjęciu ostatniej wypłaty: 50,00 PLN 

 

IV. LOKATY OSZCZĘDNIOŚCIOWE  

Bank otwiera lokaty:  

RENTIER   - z minimalną wpłatą 10.000,00 PLN 

PROGRESYWNA - z minimalną wpłatą 1.000,00 PLN 

STANDARD - z minimalną wpłatą 100,00 PLN/ 100,00 USD/ 100,00 EUR/ 100,00 GBP/ 100,00 CHF 

TERMINOWA/OSZCZĘDNOŚCIOWA POTWIERDZONA KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ –  

z minimalną wpłatą 100,00 PLN 
 

V. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE  

W WALUTACH WYMIENIALNYCH dla osób fizycznych 
 

Bank otwiera rachunki w następujących walutach wymienialnych: 

1) dolar amerykański (USD)  - z minimalną wpłatą 10 USD, 

2) euro (EUR)    - z minimalną wpłatą 10 EUR, 
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3) funty brytyjskie (GBP)  - z minimalną wpłatą 10 GBP, 

4) franki szwajcarskie (CHF)  - z minimalną wpłatą 20 CHF. 

 
 

VI. DOTYCZY RACHUNKÓW PROWADZONYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH. 
 

1. Wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 2.500 USD (lub równowartość w innej walucie) należy zgłaszać z 

wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni roboczych w Oddziale Banku prowadzącym rachunek. 

2. Bank ma prawo odmówić w danym dniu realizacji dyspozycji wypłat nieawizowanych. 

3. Bank nie przyjmuje wpłat gotówkowych w bilonie walut wymienialnych. Kwoty nie mające pokrycia w 

banknotach danej waluty wymienialnej Bank wypłaca w złotych. 

4. Przy obsłudze rachunków w walutach wymienialnych stosowane są kursy Banku: 

1) kupna/ sprzedaży dla dewiz - do rozliczeń operacji bezgotówkowych, 

2) kupna/ sprzedaży dla pieniędzy - do rozliczeń operacji gotówkowych. 

 

VII. RACHUNKI OSÓB MAŁOLETNICH I UBEZWŁASNOWOLNIONYCH 
 

Za czynności dokonywane w ramach zwykłego zarządu uważa się wypłaty, nie przekraczające w okresach 
miesięcznych kwoty równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat 

nagród z zysku określonych dla minionego roku kalendarzowego. 

W roku 2022 kwota ta wynosiła.6652,73 zł. 

 

VIII.  SESJE ROZLICZENIOWE 

Harmonogram wysyłania transakcji płatniczych realizowanych za pośrednictwem systemu ELIXIR/SORBNET 

oraz zleceń dewizowych ze wskazaniem godzin granicznych realizacji przelewów: 

Moment otrzymania zlecenia 

płatniczego przez Bank 
Czas wysyłania transakcji płatniczej 

  

SYSTEM ELIXIR 

do godz. 10:30 I sesja ELIXIR  

do godz. 13:30 II sesja ELIXIR  

do godz. 18:00 III sesja ELIXIR  

  

  

SYSTEM SORBNET 

do godz. 14:30 w bieżącym dniu 

roboczym 

transakcja wysyłana bezpośrednio po złożeniu zlecenia w Banku w 

bieżącym dniu roboczym 

  

  

ZLECENIA DEWIZOWE 

do godz. 14:00 w bieżącym dniu 

roboczym 

transakcja wysyłana bezpośrednio po złożeniu zlecenia w Banku w 

bieżącym dniu roboczym 

do godz. 12:00 
 

zlecenia wychodzące w trybie pilnym 
 

do godz. 17:00 transakcje przychodzące 
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Systemy rozliczeniowe w Banku: 

1) Elixir – elektroniczny system rozliczania zleceń płatniczych w polskich złotych, którego operatorem 

jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. System umożliwia wymianę zleceń płatności w trybie sesyjnym; 

2) Express Elixir – system przelewów natychmiastowych realizowanych w polskich złotych, którego 

operatorem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. System umożliwia wymianę zleceń płatności 

pomiędzy jednostkami uczestników tego systemu w godzinach określonych przez każdego uczestnika. 

Bank jest uczestnikiem systemu Express Elixir; 

3) SORBNET - prowadzony przez Narodowy Bank Polski (NBP) system rozliczeniowy służący do 

przeprowadzania międzybankowych rozliczeń wysokokwotowych w czasie rzeczywistym. 

4) SWIFT - międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. 

W Banku wykorzystywana do realizacji Przekazów realizowanych za pośrednictwem sieci banków 

korespondentów Banku; 

5) TARGET2 - transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie 

rzeczywistym dla waluty euro. Stanowi platformę do obsługi płatności wysokokwotowych, z której 

korzystają banki centralne i komercyjne. 

6) BLIK – międzybankowy system służący do rozliczeń transakcji płatniczych dokonywanych za pomocą 
BLIK. Informacje o bankach będących stronami systemu rozliczeń BLIK podane są na stronie 

internetowej prowadzonej przez Polski Standard Płatności Spółka z o.o., KRS 0000493783, będącej 

podmiotem zarządzającym tym systemem rozliczeń oraz przez odnośnik do tej strony dostępny na 

stronie internetowej Banku; 

7) SEPA (Single Euro Payments Area) - jednolity obszar płatności w EUR (koncepcja, która spełnia rolę 

zintegrowanego rynku usług płatniczych), w ramach którego funkcjonują standardy paneuropejskich 

instrumentów płatniczych opracowane i utrzymywane przez Europejską Radę Płatności (EPC), tj. 

SEPA Credit Transfer (paneuropejskie polecenie przelewu w standardzie SEPA), SEPA Direct Debit 

(paneuropejskie polecenie zapłaty w standardzie SEPA), SEPA Cards. 
 

 

IX.  PRZELEWY NATYCHMIASTOWE 

 

1. Zlecenia płatnicze Express Elixir udostępnione są wyłącznie klientom Banku posiadającym dostęp do usługi 

eBankNet. 

2. Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy 

prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym 

oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków – uczestników 
dostępny jest na stronie internetowej: http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci. 

3. Limity: 

1) maksymalna wysokość pojedynczej dyspozycji przelewu natychmiastowego wynosi 5 000 zł. 

2) indywidualny limit dzienny przelewów Express Elixir wynosi 5 000 zł 

3) maksymalny limit dzienny przelewów  Express Elixir wynosi 10 000 zł  

Zmiana indywidualnego limitu dziennego Express Elixir może zostać wykonana przez Klienta w 

bankowości internetowej eBankNet do wysokości maksymalnego limitu dziennego przelewów Express 

Elixir o którym mowa w pkt 3) (tzn. do maksymalnej kwoty 10 000 zł).  

4. Harmonogram realizacji przelewów natychmiastowych 

 

Zlecenia płatnicze otrzymane za pośrednictwem 

systemu” Express Elixir” 

Zlecenia płatnicze wysyłane za pośrednictwem 

systemu „Express Elixir” 

24H 7 dni w tygodniu 24H 7 dni w tygodniu 

 

 

X.  KARTY  

 

Maksymalne limity transakcyjne dla kart: 
 

1. Wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych niewymagających zatwierdzenia kodem PIN  

przeprowadzanych na terenie Polski wynosi 100 PLN; 

2. Maksymalny dzienny limit wypłat gotówki wynoszącego odpowiednio 10 000 PLN dla kart rozliczanych      

w walucie PLN;  

http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci
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3. Maksymalny dzienny limit transakcji bezgotówkowych wynosi odpowiednio 50 000 PLN dla kart 

rozliczanych w walucie PLN, w tym również dla transakcji internetowych, z wyłącznie kart wydawanych 

dla rachunków Pol-Konto Student i Pol-Konto Senior, dla których maksymalny dzienny limit transakcji 

bezgotówkowych wynosi 20 000 PLN. 

Dla naklejki zbliżeniowej maksymalny dzienny limit transakcji bezgotówkowych wynosi 20 000 PLN.  

4. Limit jednorazowej wypłaty gotówki w ramach usługi cash back wynosi 300 PLN (karta Visa) lub 500 

PLN (karta MasterCard), z wyłączeniem naklejki zbliżeniowej oraz karty wydanej w walucie 

rozliczeniowej innej niż PLN; warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie transakcji bezgotówkowej 

dokonanej na terenie Polski.  

Limity o ile nie zależą od organizacji płatniczych lub wydających karty, mogą być zmienione indywidualnie 
przez Posiadacza rachunku. 

 

XI. APLIKACJA MOBILNA 

Limity płatności dokonywane przy użyciu aplikacji mobilnej: 

1) maksymalna wysokość pojedynczej płatności mobilnej wynosi 5 000 zł. 

2) indywidualny limit dzienny płatności wynosi 5 000 zł. 

3) maksymalny limit dzienny płatności wynosi 10 000 zł.  

Zmiana indywidualnego limitu dziennego płatności wykonywanych za pomocą aplikacji mobilnej może zostać 

wykonana przez Klienta w bankowości internetowej eBankNet do wysokości maksymalnego limitu dziennego 

płatności o którym mowa w pkt 3) (tzn. do maksymalnej kwoty 10 000 zł). 

 

 

XII. BLIK 

1. BLIK w Aplikacji PBS Wyszków Mobilnie 

Limity płatności dokonywane przy użyciu usługi BLIK: 

1) domyślny limit wypłaty gotówki 500 zł (kwota maksymalna 5000 zł). 

2) domyślny limit płatności w sklepach 500 zł (kwota maksymalna 5000 zł). 

3) domyślny limit zakupów online 500 zł (kwota maksymalna 5000 zł). 

4) domyślny limit przelewów na telefon 500 zł (kwota maksymalna 1000 zł). 

 

Zmiana wyżej wymienionych domyślnych limitów, możliwa jest w usłudze bankowości elektronicznej 

eBankNet do w/w kwot maksymalnych.  

 

2. BLIK w Aplikacji BS Pay  

Limity płatności dokonywane przy użyciu usługi BLIK: 

1) maksymalny limit wypłaty gotówki 5 000 zł. 

2) maksymalny limit płatności w sklepach 5 000 zł. 

3) maksymalny limit zakupów online 1 000 zł.  
 

Zmiana indywidualnego limitu zakupów online wykonywanych za pomocą usługi BLIK może zostać 

wykonana przez Klienta w Kartosferze do wysokości 5 000 zł. 

 

 

XIII.  INNE POSTANOWIENIA 

 
 

Wpłaty dokonywane w bankomatach/wpłatomatach należących do Banku będą księgowane na rachunku 

Posiadacza maksymalnie do 1 godziny. 

 


