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Rozdział I. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 

1. Opłaty i prowizje od Posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Polskim Banku Spółdzielczym w 

Wyszkowie pobierane są z tych rachunków bankowych w dniu dokonania operacji bankowej, w rozliczeniach 

miesięcznych z góry, w ciągu 3 dni roboczych lub wpłacane w gotówce w kasie. 

2. Opłaty i prowizje za usługi realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w banku o charakterze 

ciągłym cyklicznym mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż 

raz na kwartał. 

3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach banku w dniu dokonania operacji 

bankowych. 

4. Opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 

5. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku anulowania transakcji lub odstąpienia z przyczyn 

niezależnych od banku (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumpcyjnego). 

6. W sytuacjach uzasadnionych ze względu na interes Banku lub interes społeczny, Prezes Zarządu Banku, 

poszczególni członkowie Zarządu Banku, mogą wyrazić zgodę na pobieranie prowizji i opłat w wysokościach 

niższych lub wyższych niż ustalone w taryfie lub odstąpić od pobierania prowizji i opłat.  

7. Obowiązek ustalenia poprawnej wysokości opłat i prowizji od operacji bankowych oraz ich pobrania obciąża 

pracownika przyjmującego dokument od klienta do realizacji. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich 

odcinkach wpłaty. 

8. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to 

również operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg 

analogicznych zasad. 

9. Nie pobiera się opłat i prowizji od: 

• wpłat na cele społeczno – użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, których wniesienie upoważnia 

ofiarodawcę do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, 

• wpłat z tytułu spłat kredytów, odsetek oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce udzielonych przez 

Bank, 

• wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy na podstawie zawartej umowy opłatę uiszcza odbiorca 

należności, 

• wypłat na pokrycie zobowiązań banku z tytułu dostaw, robót i usług 

10. Nie pobiera się opłat i prowizji bankowych od pracowników, emerytów i rencistów PBS Wyszków z wyjątkiem 

dyspozycji dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej. 

Potwierdzenie faktu uprawnienia należy odnotować na dokumentach kasowych. 

11. Nie pobiera się opłat za udzielenie informacji o rachunkach, gdy poszukiwanie jest na żądanie osób, o których 

mowa w art. 110 Prawa bankowego. 

12. Określone w niniejszej taryfie opłaty i prowizje dotyczące kredytów odnoszą się do kredytów udzielonych ze 

środków własnych banku. W przypadku, gdy kredyty i pożyczki zostały udzielone ze środków lub na podstawie 

umów zawartych z innymi bankami i instytucjami /np. BGK, ARiMR/ obowiązują postanowienia tych umów, a w 

przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 

13. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W przypadku, 

gdy podstawę naliczenia prowizji określanej procentowo stanowi kwota w walucie obcej prowizja/opłata ustalona 

w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej a do przeliczenia jest stosowany kurs średni NBP z dnia pobrania 

należności. 

14. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane 

przez banki pośredniczące oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne wg zryczałtowanych opłat. 

15. Na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki, bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty i 

prowizje. 

16. Za usługi nietypowe, nieprzewidziane w Taryfie, Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie może ustalić opłatę wg 

kosztów rzeczywistych lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania o ile nie 

jest to sprzeczne z interesami Banku i racjonalnie uzasadnione. 
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Rozdział II. RACHUNKI DEPOZYTOWE 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca Stawka obowiązująca 

II A. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Pol - 
Konto 

Pol-
Konto 

Student 

Pol-
Konto 
Senior 

Rachunek 
podstawowy - PRP 

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Bez opłat 
2. Prowadzenie rachunku – miesięcznie 

Uwaga: pobiera się opłatę za prowadzenie rachunku od miesiąca, w 
którym rachunek został otwarty 

4,00 zł 1,00 zł 1,00 zł Bez opłat 

3. Likwidacja rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego na wniosek klienta prowadzonego 
przez okres: 
- do 3 miesięcy 
- od 3 do 6 miesięcy 
- od 6 do 12 miesięcy 

 
 

25,00 zł 
15,00 zł 
10,00 zł 

 
 

Bez opłat 

4. Zamiana konta osobistego z indywidualnego na 
wspólny 

30,00 zł  Nie dotyczy 

5. Wpłata gotówki na rachunek  bez opłat  Bez opłat 
6. Wypłata gotówki z rachunku  bez opłat  Bez opłat 
7. Nie podjęcie awizowanej gotówki w terminie 

uzgodnionym z bankiem 

Uwaga: prowizję nalicza się od kwoty awizowanej 

 0,5 %  0,5% 

8. Polecenie przelewu z Pol-Konto i PRP złożony w 
formie papierowej na rachunek 

    

 a) w PBS Banku za wyjątkiem przelewu na rachunek 
rozliczeniowy prowadzony w PBS Banku 

 bez opłat  Bez opłat 
 

 b) w innym banku krajowym (w systemie ELIXIR) 5,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 0,00 zł. 1)  /5,00 zł. 2) 
 c) rozliczeniowy prowadzony w PBS Banku 2,50 zł 0,00 zł. 1)  /2,50 zł. 2) 
9. Zlecenia stałe na rachunek     

 a) w PBS Banku  bez opłat  Bez opłat 
 b) w innym banku krajowym/ za 1 zlecenie 5,00 zł 3,00 zł 3,00 zł. 0,00 zł. 1)  /5,00 zł. 2) 
 c) brak środków na realizację zlecenia – opłata 

dodatkowa 
5,00 zł  5,00 zł. 

 d) modyfikacja/odwołanie stałego zlecenia 3,00 zł  0,00 zł. 
10. Polecenie zapłaty     

 a) realizacja z rachunku dłużnika – jedno polecenie  3,00 zł  0,00 zł 
 b) przyjęcie, aktualizacja lub odwołanie zgody   

polecenia zapłaty 
 3,00 zł  0,00 zł 

 c) odmowa realizacji polecenia zapłaty  3,00 zł  0,00 zł. 
11. System Bankowości Internetowej     

 a) aktywacja systemu  bez opłat  Bez opłat 
 b) korzystanie z systemu – miesięcznie  bez opłat  Bez opłat 
 c) ponowne wygenerowanie przez Bank hasła do 

konta internetowego 
 10,00 zł  10,00 zł. 

11.1. Polecenie przelewu na rachunek     

 a) w PBS Banku  bez opłat  Bez opłat 
 b) w innym banku krajowym (w systemie ELIXIR)  0,50 zł  0,00 zł. 1)  / 0,50 zł. 2) 
 c) przeprowadzenie autoryzacji przelewu oraz 

ustanowienia, modyfikacji lub usunięcia zlecenia 
płatniczego/odbiorcy, innych dyspozycji przy 
użyciu kodu SMS za pośrednictwem bankowości 
elektronicznej. 3)   

 0,20 zł  0,00 zł. 1)   / 0,20 zł 2) 

 d) przeprowadzenie autoryzacji przelewu oraz 
ustanowienia, modyfikacji lub usunięcia zlecenia 
płatniczego/odbiorcy, innych dyspozycji przy 
użyciu powiadomienia Push w aplikacji mobilnej 
do autoryzacji za pośrednictwem bankowości 
elektronicznej 

0,00 zł 0,00 zł  
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12. Usługa SMS / Powiadomienia SMS – za jeden SMS 
Uwaga: opłata pobierana zbiorczo z dołu za cały 
miesiąc 

 
 

0,25 zł 

 
 

0,25 zł. 

13. Udzielenie informacji na hasło o stanie salda na 
rachunku – miesięcznie 

 10,00 zł  10,00 zł. 

1) W przypadku rachunku podstawowego PRP, realizacja 5-ciu pierwszych przelewów lub stałych zleceń lub poleceń zapłaty w okresie 
jednego miesiąca - bez opłat, zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych 
innych ustaw art. 59ie ust. 2 – krajowe transakcje płatnicze w ilości 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są 
zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą opłat i 
prowizji. 

2) W przypadku rachunku podstawowego PRP, za realizację 6-go i kolejnych przelewów lub stałych zleceń lub poleceń zapłaty w 
miesiącu Bank pobiera opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. 

3) Opłata pobierana miesięcznie z dołu, uzależniona od liczby autoryzowanych transakcji, przy pomocy kodu sms. 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 
II B. Rachunek oszczędnościowy Pol-Efekt 

1. Otwarcie rachunku bez opłat 
2. Prowadzenie rachunku bez opłat 
3. Wpłata na rachunek  bez opłat  

4. Wypłata środków z rachunku     

 a) pierwsza wypłata gotówkowa w miesiącu kalendarzowym  bez opłat  

 b) druga i kolejna wypłata w miesiącu kalendarzowym 0,25 % min 10,00 zł 
5. Polecenie przelewu na rachunek    

 a) w PBS Banku za wyjątkiem przelewu na rachunek 
rozliczeniowy prowadzony w PBS Banku 

 bez opłat  

 b) w innym banku krajowym (w systemie ELIXIR)  20,00 zł  

 c) rozliczeniowy prowadzony w PBS Banku  2,50 zł  
 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 
II C. Rachunek płatny na każde żądanie (a’vista) w złotych dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców i 

innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 

1. Otwarcie rachunku 20,00 zł  
2. Prowadzenie rachunku 

Uwaga: pobiera się opłatę za prowadzenie rachunku od miesiąca w 
którym rachunek został otwarty 

10,00 zł 

3. Wpłata na rachunek  bez opłat  

4. Wypłata gotówki  bez opłat  

5. Zmiana karty wzorów podpisów  25,00 zł  

6. Przygotowanie i wydanie blankietów czekowych – za jeden 
blankiet 

 1,00 zł  

7. Pozostałe opłaty jak w Rozdziale II A.    
 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 
II D. Rachunek płatny na każde żądanie 

1. Otwarcie rachunku bez opłat 
2. Wydanie książeczki 10,00 zł 
3. Prowadzenie rachunku bez opłat 
4. Wpłata na rachunek  bez opłat  

5. Wypłata gotówki z rachunku  bez opłat  

6. Polecenie przelewu złożone w formie papierowej na rachunek    

 a) w PBS Banku  bez opłat  

 b) w innym banku krajowym (w systemie ELIXIR)  10,00 zł  

7. Umorzenie utraconej książeczki  10,00 zł  

8. Wystawienie nowej książeczki zamiast utraconej  15,00 zł  
 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 
II E. Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w złotych 

1. Otwarcie rachunku lokaty bez opłat 
2. Prowadzenie rachunku lokaty bez opłat 
3. Wpłata na rachunek lokaty  bez opłat  
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4. Wypłata z rachunku lokaty  bez opłat  

5. Polecenie przelewu złożone w formie papierowej na rachunek    

 a) w PBS Banku  bez opłat  

 b) w innym banku krajowym (w systemie ELIXIR)  20,00 zł  

6. Wystawienie książeczki oszczędnościowej  10,00 zł  

7. Zerwanie lokaty przed terminem, na który była zawarta 
Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeżeli zerwanie lokaty nastąpiło w ciągu 5 dni 

roboczych od momentu jej odnowienia. 

 5,00 zł  

 

 

 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 
II F. Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych 

1. Otwarcie rachunku – dla każdej waluty 10,00 zł. 
2. Prowadzenie rachunku walutowego dla każdej waluty 6,00 zł 
3. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w 

walucie obcej lub w złotych 
 bez opłat  

4. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie obcej 
lub w złotych 

Uwaga: dodatkowe opłaty pobiera się za: 

 bez opłat  

 - wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie – opłata 
pobierana z konta Klienta następnego dnia po wyznaczonym przez 
Klienta terminie odbioru gotówki (od kwoty awizowanej) 

 0,25 %  

5. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków 
płatniczych za granicę 

 15,00 zł  

6. Polecenie przelewu z rachunku walutowego na rachunek:    

 a) walutowy lub złotowy prowadzony w PBS Banku  bez opłat  

 b) złotowy w innym banku krajowym (w systemie ELIXIR)  5,00 zł  

 c) w walucie Euro w ramach EOG2). zgodnie z Rozdziałem II H 

 d) w walucie obcej prowadzony w innym banku krajowym i 
zagranicznym 

zgodnie z Rozdziałem IV B. 

7. Likwidacja rachunku walutowego przed upływem 6 m-cy od 
jego otwarcia 

20,00 zł 

 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 
II G. Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych 

1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej – dla każdej waluty bez opłat 
2. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w 

walucie obcej lub w złotych 
 bez opłat  

3. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie obcej 
lub w złotych 

Uwaga: dodatkowe opłaty pobiera się za: 

 bez opłat  

 - wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie – opłata 
pobierana z konta Klienta następnego dnia po wyznaczonym przez 
Klienta terminie odbioru gotówki (od kwoty awizowanej) 

 0,25 %  

4. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków 
płatniczych za granicę 

 15,00 zł  

5. Polecenie przelewu z rachunku walutowego na rachunek:    

 a) walutowy lub złotowy prowadzony w PBS Banku  bez opłat  

 b) złotowy w innym banku krajowym (w systemie ELIXIR)  10,00 zł  

 c) w walucie Euro w ramach EOG2). Zgodnie z Rozdziałem II H 

 d) w walucie obcej prowadzony w innym banku krajowym i 
zagranicznym 

zgodnie z Rozdziałem IV B. 

6. Likwidacja rachunku walutowego przed terminem, na który 
została zawarta 

10,00 zł 

 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 
II H. Pozostałe czynności związane z obsługą rachunków depozytowych 

1. Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie    
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L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 
 a) zapisu na wypadek śmierci 15,00 zł 

 b) zmiany lub odwołania zapisu na wypadek śmierci 20,00 zł 

1.1. Wypłata kosztów pogrzebu 15,00 zł 

1.2. Wykonanie dyspozycji „zapis na wypadek śmierci” lub realizacja 
spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub notarialnego 
aktu poświadczenia dziedziczenia od każdego spadkobiercy  

30,00 zł 

2. Przyjęcie zgłoszenia o utracie dowodu tożsamości lub innych 
dokumentów bankowych lub odwołanie takiego zgłoszenia 

10,00 zł  
 

3. Wykonanie przelewu (cesji) swojego prawa do wkładu na rzecz innej 
osoby 

70,00 zł 

4. Za przygotowanie i sporządzenie odpisu na wniosek klienta  

 a) wyciągu bankowego 10,00 zł 
 b) każdego dowodu do wyciągu 5,00 zł 
 c) umowy rachunku bankowego 50,00 zł 
 d) potwierdzenia wykonania przelewu za pośrednictwem systemu 

internetowego 
2,00 zł 

5. Sporządzenie historii obrotów na jednym rachunku – za każdy 
rozpoczęty miesiąc 

5,00 zł 

6. Sporządzenie i wydanie na wniosek klienta, opinii o prowadzonym 
rachunku – od każdego rachunku 

50,00 zł 

7. Wydanie odpisu dokumentu na wniosek klienta 10,00 zł 
8. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia 10,00 zł 
9. Za nadanie jednej strony faksu 3,00 zł 
10. Za ksero jednej strony dokumentu na życzenie Klienta 1,00 zł 
11. Opłata za sporządzenie na wniosek klienta korekty danych klienta w 

bazie BIK S.A. 
100,00 zł 

12. Za dokonanie blokady środków na rachunku klienta lub przyjęcie 
pełnomocnictwa z tytułu zabezpieczenia kredytu: 

 

 - na rzecz PBS Bank w Wyszkowie bez opłat 
 - na rzecz innych banków i osób trzecich 50,00 zł 
13. Zwolnienie z blokady środków na rachunku Klienta dokonanej na 

rzecz innych banków i osób trzecich 
30,00 zł 

14. Za naliczenie premii gwarancyjnej 25,00 zł 
15. Wypłata z konta „uznania do wyjaśnienia” 20,00 zł 
16. Ustanowienie lub odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania 

rachunkiem 
10,00 zł 

17. Realizacja polecenia przelewu w systemie SORBNET 35,00 zł. 

18. Realizacja polecenia przelewu w systemie Express ELIXIR  

 Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym w 
systemie Express ELIXIR za pośrednictwem bankowości 
internetowej1). 

6,00 zł. 

19. Realizacja polecenia przelewu SEPA  

19.1 Polecenie przelewu SEPA do banków krajowych w placówce Banku 15,00 zł. 

19.2 Polecenie przelewu SEPA do banków zagranicznych w placówce 
Banku 

5,00 zł. 3)4) 

19.3 Polecenie przelewu SEPA do banków krajowych w systemie 
bankowości internetowej 

15,00 zł. 

19.3 Polecenie przelewu SEPA do banków zagranicznych w systemie 
bankowości internetowej 

0,50 zł. 3)4) 

20. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w walucie Euro w ramach EOG2) 35,00 zł. 

21. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty, upomnień z tytułu 
niedopuszczalnego debetu w rachunku Pol-Konto – za każdy monit 

Koszt wysyłki 

22. Udzielenie informacji stanowiących tajemnicę bankową organom i 
instytucjom uprawnionym na podst. Art. 105 ust. 1 pkt.1 ustawy z 
dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe 
Uwaga: opłata jest pobierana od posiadacza rachunku 

 
30,00 zł 

21. Wydanie blankietów czekowych – za jeden blankiet 1,00 zł  
 

1) Maksymalna kwota przelewu jednorazowo to 5 000 zł. 

2) EOG - Europejski Obszar Gospodarczy, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (z poźn. zm.) 
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3) W przypadku rachunku podstawowego PRP, realizacja 5-ciu pierwszych przelewów lub stałych zleceń lub poleceń zapłaty w 
okresie jednego miesiąca - bez opłat, zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz 
niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 2 – krajowe transakcje płatnicze w ilości 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla 
wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę 
zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. 

4) W przypadku rachunku podstawowego PRP, za realizację 6-go i kolejnych przelewów lub stałych zleceń lub poleceń zapłaty w 
miesiącu Bank pobiera opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. 

 

Rozdział III. KARTY PŁATNICZE 
 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca Stawka obowiązująca 
III A. Karty płatnicze do rachunków Pol-Konto wydane za 

pośrednictwem BPS S.A. 5) 

Visa Classic Debetowa, 
Visa Student,  

Visa Senior, Pay Way, 
MasterCard 

Visa Pay Way 
podstawowy rachunek 

PRP 

1. Wydanie pierwszej karty dla   

 - posiadacza i współposiadacza rachunku bez opłat Bez opłat 
 - osoby wskazanej bez opłat Bez opłat 

2. Wydanie duplikatu karty/zastrzeżonej karty1) 10,00 zł 10,00 zł 

3. Wznowienie drugiej i kolejnej karty bez opłat Bez opłat 
4. Zastrzeżenie karty bez opłat Bez opłat 
5. Transakcje bezgotówkowe krajowe i zagraniczne, w tym 

transgraniczne transakcje płatnicze 
bez opłat Bez opłat 

6. Transakcje gotówkowe   

 a) wypłaty we wskazanych bankomatach Grupy BPS SA i 
innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 

Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej 
Banku (www.bankpbs.pl) 

bez opłat Bez opłat 

 b) wypłaty w pozostałych bankomatach w kraju 2 % min 4 zł. 
 

0,00 zł. 2)  / 
2 % min 4 zł. 3)4) 

 c) wypłaty w bankomatach akceptujących kartę za granicą, 
w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu 
karty w ramach EOG w walucie Euro 

2 % min 4 zł.   0,00 zł. 2)  /  
2% min 4 zł  3) 4) 

 d) wypłaty w bankomatach akceptujących kartę za granicą, 
w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu 
karty w ramach EOG w walucie obcej, innej niż Euro oraz 
poza EOG 

2 % min 10,00 zł 0,00 zł. 2)  /  
2 % min 10 zł  3) 4) 

wypłaty możliwe jedynie 
w ramach EOG 

 e) wypłaty w punktach akceptujących kartę w kraju 2 % min. 10,00 zł 0,00 zł. 2)  / 
2 % min. 10,00 zł 3)4) 

 f) wypłaty w punktach akceptujących kartę za granicą, od 
kwoty wypłaty 

2 % min. 10,00 zł 0,00 zł. 2)  / 
 2 % min 10,00 zł  3) 4) 

 g) wpłaty on-line we wpłatomatach należących do Banku      
(z usługi wyłączone są karty kredytowe i debetowe 
walutowe do rachunków w Euro) 6) 

Bez opłat Bez opłat 

 h) wpłaty on-line we wpłatomatach sieci Planet Cash 
nienależących do Banku ( z usługi wyłączone są karty 
kredytowe i debetowe walutowe do rachunków w Euro)6) 
Uwaga: lista wpłatomatów dostępna w placówkach i na stronie 
internetowej Banku (www.bankpbs.pl) 

 
0,4% od kwoty  

 
0,00 zł. 2) / 

0,4% od kwoty 3)4) 

7. Opłata miesięczna za administrowanie kartą – od każdej karty 
wydanej do rachunku 

  
0,00 zł. 

 a)  Pol-Konto 3,50 zł - 
 b)  Pol-Konto Senior 2,50 zł - 
 c)  Pol-Konto Student 2,50 zł - 

8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 
użytkownika 

5,00 zł 5,00 zł. 

9. Zmiana danych użytkownika karty 5,00 zł 5,00 zł. 
10. Generowanie zestawienia transakcji na wniosek posiadacza 

rachunku za okres przez niego wskazany 
5,00 zł 5,00 zł. 
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III B. Karty kredytowe płatnicze wydane za pośrednictwem BPS S.A. Visa Business Credit / 
MasterCard Business Credit 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania 
Stawka obowiązująca w 

PLN (zł.) 

1 Wydanie nowej karty (głównej)   

1.1. VISA Credit jednorazowo 0 zł. 

1.2. MasterCard Credit jednorazowo 0 zł. 

2 Wznowienie Karty   

2.2. VISA Credit jednorazowo 25 zł. 

2.3. MasterCard Credit jednorazowo 25 zł. 

3 
Obsługa kart VISA Credit / MasterCard Credit. Opłata pobierana, jeżeli w poprzednim roku wartość transakcji 
bezgotówkowych i wypłat gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 

 VISA Credit / MasterCard Credit   

a mniej niż 12 000 zł. rocznie 69 zł. 

b co najmniej 12 000 zł. rocznie 0 zł. 

4 Wydanie /wznowienie dodatkowej karty   

4.1. VISA Credit jednorazowo 25 zł. 

4.2. MasterCard Credit jednorazowo 25 zł. 

5 Obsługa dodatkowej karty    

5.1. VISA Credit rocznie 35 zł. 

5.2. MasterCard Credit rocznie 35 zł. 

6 Wydanie duplikatu karty 1)   

6.1. VISA Credit jednorazowo 25 zł. 

6.2. MasterCard Credit jednorazowo 25 zł. 

7 Wydanie nowej karty w miejsce kart zastrzeżonej1)   

7.1. VISA Credit jednorazowo 25 zł. 

7.2. MasterCard Credit jednorazowo 25 zł. 

8 Zmiana nr PIN w bankomatach świadczących taką usługę  0 zł. 

9 
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 
karty 

 10 zł. 

10 
Telefoniczne odblokowanie nr PIN na wniosek Użytkownika 
karty 

 0 zł. 

11 
Transakcje bezgotówkowe krajowe i zagraniczne, w tym 
transgraniczne transakcje płatnicze 5) 

od transakcji 0 zł.  

12 Wyplata gotówki w bankomatach i w kasach banków5)   

12.1. w kraju od transakcji 4% min. 10 zł. 

12.2. za granicą, w tym transgraniczne transakcje płatnicze  od transakcji 4% min. 10 zł. 

13 Polecenie przelewu z karty za przelew 3% min. 5 zł. 

14 Sprawdzenie salda w bankomacie 6) od transakcji 0 zł. 

15 
Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika 
karty za wskazany okres 

jednorazowo 10 zł. 

16 Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 0 zł. 

17 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 0 zł. 

18 Zmiana limitów na karcie od zmiany 0 zł. 

19 Obniżenie limitu kredytowego od zmiany 0 zł. 

20 Minimalna splata zadłużenia na karcie 

miesięcznie od 
kwoty salda 

końcowego okresu 
rozliczeniowego 

3% min. 30 zł. 

21 Pakiet bezpieczna karta Ubezpieczenie miesięcznie 0 zł. 
 

 

1) Opłata nie jest pobierana, jeżeli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku 
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2) W przypadku rachunku podstawowego PRP, realizacja 5-ciu pierwszych wypłat w okresie jednego miesiąca - bez opłat, 
zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie 
ust. 3 – wypłaty gotówki za pomocą bankomatów nienależących do Banku ilości 5 wypłat miesięcznie są zwolnione z opłat, za 
każdą kolejną wypłatę w miesiącu kalendarzowym w bankomacie nienależącym do Banku pobierana jest przez Bank opłata 
zgodnie z Taryfa opłat i prowizji. 

3) W przypadku rachunku podstawowego PRP, za realizację 6-ej i kolejnych wypłat gotówki z bankomatów nienależących do 
Banku, w okresie jednego miesiąca, Bank pobiera opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. 

4) W przypadku rachunku podstawowego PRP realizacje karą płatniczą mogą być dokonywane wyłącznie na terenie kraju lub na 
obszarze państw członkowskich. 

5) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku, 
przy stosowaniu kursu własnego VISA powiększona o 3% w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta 
karty 

6) Usługa dostępna jedynie w bankomatach/wpłatomatach świadczących taką usługę 

III C. BLIK 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania 
Stawka obowiązująca w 

PLN (zł.) 

1 Opłata za Usługę BLIK jednorazowo 0 zł 

2 Transakcje realizowane za pośrednictwem Usługi BLIK: 

2.1 Bezgotówkowe transakcje dokonywane za pośrednictwem 
Usługi BLIK 

od transakcji 0 zł 

2.2 Wypłata gotówki w bankomatach : 

2.2.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków 
krajowych, zgodnie z zawartymi umowami 
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej 
Banku (www.bankpbs.pl) 

od transakcji 

0 zł 

2.2.2 w innych bankomatach w kraju 3 zł* 

* do dnia 31.12.2020 r. stawka obowiązująca 0 zł.  

Rozdział IV. OPERACJE DEWIZOWE 
 

L.p.   Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 
IV A. Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce  

1. Skup i sprzedaż walut obcych nie pochodzących i nie przeznaczonych na 
prowadzenie działalności gospodarczej 

bez opłat 

 
L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 

IV B. Przekazy w obrocie dewizowym  

1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych,  

1.1. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego (od otrzymanego przelewu) z 
banków krajowych 

15,00 zł. 

1.2. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego (od otrzymanego przelewu) w 
ramach EOG w walucie Euro 

0,00 zł.  

1.3. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego (od otrzymanego przelewu) w 
ramach EOG w walucie innej niż Euro 

15,00 zł. 

1.4. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego (od otrzymanego przelewu) z 
banków zagranicznych spoza EOG 

15,00 zł. 

2. Zwrot niepodjętej kwoty przekazu na wniosek Klienta (opłata pobierana ze 
zwracanej kwoty) od transakcji 

0,15% 
Min. 20,00 zł max 100,00 zł 

3. Zlecenie poszukiwania przekazu/postępowanie wyjaśniające wykonane na 

zlecenie klienta1 

80,00 zł + 
Koszty banków trzecich 

4. Udzielanie na hasło telefonicznej informacji Klientowi Polskiego Banku 
Spółdzielczego w Wyszkowie o wpływie przekazu w obrocie dewizowym 
Uwaga: opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc usługi 

 
10,00 zł.  

miesięcznie 

5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym/Polecenie wypłaty2  

5.1. Polecenie przelewu w walucie obcej/Polecenie wypłaty 2 0,25 % 
Min. 30,00 zł max 300,00 zł  

5.2. Polecenie przelewu pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w 30,00 zł 
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Grupie BPS za przelew 2 

6. Realizacja (sprzedaż) przekazów w trybie niestandardowym 

6.1. Realizacja polecenia przelewu W EUR, USD , GBP, PLN w trybie „pilnym” 100,00 zł 
6.2. Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR 100,00 zł. 

7. Zmiany/korekty/ odwołania zrealizowanego polecenia przelewu, wykonane 
na zlecenie Klienta 

100,00 zł+ 
Koszty banków trzecich 

8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie 
przekazu – polecenia przelewu  
Uwaga: w przypadku przekazywania telefaksem, niezależnie od prowizji 
pobiera się zryczałtowaną opłatę za telefaks, wynoszącą: za jedną stronę 
telefaksu krajowego- PLN 5,00 

 
10,00 zł 

9. Dodatkowe opłaty 

9.1. Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego i rentowego (od 
otrzymanego przelewu) od transakcji 

40,00 zł. 

9.2. Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w innej 
walucie niż waluta rachunku) 

0,00 zł. 

 

1) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 

2) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6.2, w 
przypadku opcji kosztowej „OUR”. 

 

 

Rozdział V. KREDYTY 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 
V A. Kredyty konsumpcyjne 

1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt  bez opłat 
2. Prowizja za udzielenie / podwyższenie kwoty kredytu  

Uwaga: pobierana w dniu wypłaty kredytu 
od 0 % do 5 % 

 a) prowizja za udzielenie kredytu „Szybka Gotówka” 
b) prowizja za udzielenie kredytu „Bezpieczna Gotówka” 
Uwaga: prowizja pobierana w dniu wypłaty kredytu 

0 % - 5 % 
1 % - 8 % 

V B. Kredyt w ROR 

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt w ROR bez opłat 
2. Prowizja za udzielenie / podwyższenie kwoty kredytu w ROR 

Uwaga: pobierana w dniu wypłaty kredytu 
0 % - 2,5 % min. 50,00 zł 

3. Prowizja za przedłużenie okresu kredytowania na kolejne 12 m-
cy – od kwoty kredytu 

2,5 % min. 30,00 zł 

4. Limit w ROR 0 % - 3 % min. 10,00 zł 
V C. Kredyty mieszkaniowe i hipoteczne 

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt mieszkaniowy i 
hipoteczny  
Uwaga: pobierana w momencie złożenia wniosku.  

100,00 zł 

2. Prowizja za udzielenie / podwyższenie kwoty kredytu 
mieszkaniowego i hipotecznego 

Uwaga: pobierana w całości w dniu wypłaty pierwszej transzy kredytu.  

Od 0 % do 2,5 %  

 

3. Prowizja rekompensacyjna od kwoty spłaconej przed terminem  1 % min. 150,00 zł 
4. Prowizja rekompensacyjna od kwoty spłaconej przed terminem 

do 36 m-cy od podpisania umowy dla kredytów udzielonych po 
22.07.2017 r. 

3% nie więcej niż wysokość odsetek które 
byłyby naliczone od spłacanej przed terminem 

całości lub części kredytu hipotecznego w 
okresie roku od dnia faktycznej spłaty 

V D.  Pozostałe czynności związane z obsługą kredytów 

1. Wydanie odpisu umowy o kredyt 50,00 zł 
2. Za rozpatrzenie wniosku klienta dotyczącego zmiany warunków 

umowy kredytu (pobierana od kwoty pozostałej do spłaty) 
0,3 % min. 150,00 zł 

3. Za zawarcie umowy ugody odnośnie:  

 a) kredytów mieszkaniowych lub hipotecznych 0,5 % min. 200,00 zł 
 b) pozostałych kredytów 1,5 % min. 50,00 zł 
4. Za zawarcie umowy przejęcia długu / przystąpienia do długu 

odnośnie: 
 

 ) kredytów mieszkaniowych lub hipotecznych 0,5 % min. 200,00 zł 
 ) pozostałych kredytów 1,5 % min. 50,00 zł 
5. Opłata za promesę kredytową od kwoty kredytu 0,5% min. 150,00 zł 
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6. Upomnienie / wezwanie do zapłaty raty kredytu lub odsetek po 
terminie ustalonym w umowie 

Koszt wysyłki 

7. Wysłanie zawiadomienia z powodu niedostarczenia przez 
Kredytobiorcę w terminach określonych w umowie 
dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia 
kredytu lub inwestycji lub dokumentów związanych z 
zabezpieczeniem kredytu 

50,00 zł 

8. Wydanie duplikatu zwolnienia zabezpieczenia 100,00 zł 
9. Wydanie zgody na wypłatę scedowanego na Bank 

odszkodowania z tytułu ubezpieczenia rzeczy stanowiących 
zabezpieczenie kredytu 

30,00 zł 

10. Wydanie zgody na częściowe zwolnienie z hipoteki 50,00 zł 
11. Każdorazowa kontrola u klienta związana z udzielonym 

kredytem z wykorzystaniem samochodu służbowego 
1,00 zł za każdy kilometr min. 100,00 zł 

12. Restrukturyzacja zadłużenia 1 % od kwoty podlegającej restrukturyzacji 
min. 200,00 zł 

13. Prolongata spłaty kredytu (odsetek) 2 % od kwoty prolongowanej min. 100,00 zł 
14. Konwersja kilku kredytów 1 % kwoty objętej konwersją min. 100,00 zł 
15. Inne czynności bankowe wykonane na wniosek Klienta min. 10,00 max 200,00 zł 

 

Rozdział VI. POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 
1. Wpłaty gotówkowe na rachunek bankowy prowadzony w 

innym banku krajowym (w systemie Elixir) 1 
 

1.1 od Klientów posiadających rachunek w PBS Banku 0,5 % nie mniej niż 5,00 zł 
 

1.2 od pozostałych Klientów w przypadku gdy wpłaty gotówkowe 

dokonywane są w wysokości powyżej równowartości 1000 EUR z 
zastrzeżeniem pkt 1.3 

(UWAGA: w przypadku dokonania kilku wpłat w danym dniu na ten sam 
numer NRB, których łączna kwota przekracza 1000 EUR prowizję pobiera 
się od każdej wpłaty) 
 

 
1 % nie mniej niż 100,00 zł 

1.3 od pozostałych Klientów, w zakresie wpłat gotówkowych do 
równowartości 1000 EUR lub bez względu na kwotę w 
zakresie wpłat gotówkowych na ZUS, KRUS, Urząd 
Skarbowy (KAS), Urzędy administracji państwowej i 
publicznej 
 

0,5 % nie mniej niż 15,00 zł 

2. Wpłaty gotówkowe na rachunki z tytułu opłat za media: 
czynsz, gaz, telefon, wodę, energię, TV kablową/cyfrową, 
abonament RTV, wywóz śmieci/nieczystości, internet oraz 
za ubezpieczenia osobowe, majątkowe, komunikacyjne na 
rzecz firm i Towarzystw ubezpieczeniowych.  

4,00 zł 

3 Zwrot wpłaty gotówkowej z powodu błędnej dyspozycji 
klienta 

10,00 zł 

4. Za przechowywanie w depozycie bankowym:  

 a) książeczek oszczędnościowych - miesięcznie,  5,00 zł 
 b) innych papierów wartościowych (akcji, obligacji) – od 

każdego dokumentu – miesięcznie 
5,00 zł 

 c) duplikatów kluczy posiadaczy rachunków bankowych – 
od każdego depozytu, miesięcznie 

20,00 zł 

5. Udostępnienie skrytki bankowej – rocznie:  

 a) małej 50,00 zł 
 b) dużej 60,00 zł 
6. Za najem kasety  

 a) dziennie 5,00 zł 
 b) miesięcznie 20,00 zł 
 c) rocznie 250,00 zł 
7. Za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek 

wrzutni – jednorazowo 
50,00 zł 
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1. W przypadku podpisania przez Bank umów o przyjmowanie wpłat na określone cele ustalających inne stawki, obowiązują stawki 
ustalone w umowach. 

 

 


