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DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG  
ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM 

ZAŁ. NR 5.7 
Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 
Nazwa rachunku: Rachunek Oszczędnościowy w walutach wymienialnych 
Data: 2018-09-20 
 

 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                                                                                1,0 % od wpłaty 

Wypłata gotówki z rachunku   bez opłat 

Przelew wewnętrzny za przelew 0 zł 

Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku za przelew 30 zł dla przelewu powyżej 1 mln zł 
50 zł dla przelewu poniżej 1 mln zł 

Polecenie przelewu SEPA - Realizacja przelewów w trybie 
standardowym w placówce Banku/ w systemie bankowości 
internetowej 

od transakcji 15 zł 

Polecenie przelewu SEPA - Skup przelewów otrzymanych z banków 
krajowych i zagranicznych 

od transakcji 15 zł 

Realizacja polecenia przelewu w walucie obcej w trybie 
standardowym – polecenie wypłat w ciężar rachunku walutowego, 
złotowego. 

 
od transakcji 

0,30% 
min. 30 zł  max. 300 zł 

Karty i gotówka (tylko do rachunku prowadzonego w walucie EUR) 

Wydanie karty płatniczej  jednorazowo 0 EUR 

Opłata za obsługę karty debetowej miesięcznie 1 EUR 

Krajowe i Transgraniczne Transakcje płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności bezgotówkowych* 
*Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych poza 

granicami kraju pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu 

kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku 

bankowego i PLN. 

od transakcji 0 EUR 

Transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do od transakcji 3 % min. 2,5 EUR 
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płatności gotówkowych  

Wypłata gotówki: 
- we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków 
krajowych zgodnie z zawartymi umowami; 
- w innych bankomatach w kraju; 
- w punktach akceptujących kartę w kraju 
- w punktach akceptujących kartę za granicą 
- w placówkach poczty polskiej 

 
od transakcji 
 
od transakcji  
od transakcji 
od transakcji 
od transakcji 

 
0 EUR 

 
3% min. 1,5 EUR 
3 % min 2,5 EUR 

3 % min. 2,5 EUR 
3 % min. 2,5 EUR 

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane 

usługa niedostępna 

Inne usługi 

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. 
 


