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DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG  
ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM 

ZAŁ. NR 5.6 
Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 
Nazwa rachunku: Rachunek Oszczędnościowy w złotych   
Data: 2018-09-17 
 

 Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem płatniczym. 
Umożliwi 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 opłat i prowizji bankowych 
Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie dla klientów indywidualnych z dnia 24.10.2012r. z późn. zm.  

 Wraz z dokumentem otrzymają Państwo również dokument pn. „OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYTYCH W DOKUMENCIE 
DOTYCZĄCYM OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM” stanowiący glosariusz pojęć 
stosowanych w niniejszym dokumencie. 

 

Usługa Opłata 

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem 

Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie                                                                                               0 zł  

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku  (za dokument)                                                                                    24,60 zł 

Wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy 0 zł 

Sporządzenie zestawienia transakcji: 
Za wydruk papierowy wyciągu bankowego częściej niż 1 raz w m-cu 
/za każdy dodatkowy wyciąg/ 

5 zł 

Sporządzenie zestawienia transakcji - za wyciąg bankowy 
generowany w formie e-mail niezależnie od częstotliwości  

0 zł 

Zestawienie opłat powiązanych z rachunkiem płatniczym 
sporządzane na życzenie klienta 

(za okres 1 mc)                                                                                   5,00 zł 
(za okres 1 roku)                                                                              20,00 zł  

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych) 

Wpłata gotówki za wpłatę                                                                                                    0 zł 

Operacje skutkujące zmniejszeniem salda na rachunku oszczędnościowym  
(opłata za „pierwszą wypłatę/przelew 0zł” dotyczy każdej operacji skutkującej zmniejszeniem salda na rachunku tj. każda kolejna operacja skutkująca 
zmniejszeniem salda będzie uważana za kolejną) 
- Wypłata gotówki w Placówce Banku   
 
- Przelew wewnętrzny w placówce Banku  
 
- Przelew elektroniczny na rachunku własne 
 
 

za wypłatę 
 
za przelew 
 
za przelew 

pierwsza wypłata w miesiącu 0 zł,  
każda kolejna 6 zł 

pierwszy przelew w miesiącu 0 zł, 
każdy kolejny 6 zł 

Pierwszy przelew w miesiącu 0 zł, 
każdy kolejny 6 zł  

Karty i gotówka 

usługa niedostępna 

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane 

usługa niedostępna 

Inne usługi 

Usługa bankowości elektronicznej 

dostęp do bankowości 
elektronicznej w przypadku 
posiadaczy usługi Internet 
Banking dla innych rachunków 

0 zł 

Powyższy dokument stanowi wykaz opłat zawartych w Tabeli opłat i prowizji dla klientów indywidualnych w Powiślańskim Banku 
Spółdzielczym w Kwidzynie. Zmiany w Tabeli opłat i prowizji dla klientów indywidualnych w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 
wiążą się z automatyczną zmianą treści powyższego dokumentu, bez konieczności odrębnej akceptacji. 
 


