
    

                        Dokument dotyczący opłat
z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie
Nazwa handlowa rachunku płatniczego: Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
Data: 08.08.2018 r.

• Niniejszy  dokument  zawiera  informacje  o  opłatach  za  korzystanie  z  usług  powiązanych  z
rachunkiem płatniczym. Umożliwi on Państwu porównanie tych opłat z opłatami za inne rachunki.

• Podane  w  dokumencie  opłaty  i  prowizje  dotyczą  najbardziej  reprezentatywnych  usług
powiązanych z rachunkiem płatniczym.

• 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 „Taryfie opłat i prowizji Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie”.

• Dostępne  jest  również  bezpłatne "Objaśnienie pojęć  związanych  z  rachunkiem  płatniczym"
stanowiącym załącznik do niniejszego dokumentu.

Usługa Opłata

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem

Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie                            5,00 zł

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych)

Polecenie przelewu
• Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie ELIXIR:

• w jednostce Banku
• w systemie Internet Banking

• Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie SORBNET:
• do 999.999,99 zł
• od 1 mln zł i powyżej

4,00 zł
0,50 zł

30,00zł
15,00 zł

Polecenie przelewu SEPA
• Realizacja  polecenia  przelewu  w  trybie  standardowym  w

jednostce Banku
• Skup poleceń przelewów otrzymanych z banków krajowych i

zagranicznych

15,00 zł

15,00 zł

Polecenie przelewu wewnętrznego
• w jednostce Banku:

• na  rachunku  własne  (rachunki  prowadzone  w  ramach
modulo – numeru kartoteki – klienta

• na pozostałe rachunki
• w systemie Internet Banking:

• na  rachunku  własne  (rachunki  prowadzone  w  ramach
modulo – numeru kartoteki – klienta)

• na pozostałe rachunki

bez opłat

2,00 zł

bez opłat

0,50 zł

Polecenie przelewu w walucie obcej
• Realizacja  polecenia  przelewu  w  trybie  standardowym  w 10,00 zł



jednostce  Banku  pomiędzy  rachunkami  walutowymi
prowadzonymi w Grupie BPS

• Realizacja  polecenia  przelewu  w  trybie  standardowym  w
jednostce Banku - polecenie wypłaty

• Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym w
placówce  Banku/  w  systemie  bankowości  internetowej  w
EUR, USD i GBP w trybie „pilnym”

0,25% min. 30,00 zł, max. 300,00 zł

100,00 zł

Polecenie zapłaty
• Przyjęcie/rejestracja polecenia zapłaty
• Realizacja polecenia zapłaty 
• Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 

2,00 zł
1,00 zł
1,00 zł

Zlecenia stałe
• Przyjęcie/rejestracja zlecenia stałego:

• w jednostce Banku
• w systemie Internet Banking

• Realizacja zlecenia stałego:
• w ramach Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego
• do innego Banku

• Odwołanie zlecenia stałego:
• w jednostce Banku
• w systemie Internet Banking

2,00 zł
bez opłat

bez opłata

2,00 zł

3,00 zł
bez opłat

Karty i gotówka

Transgraniczna  transakcja  płatnicza  przy  użyciu  karty
debetowej do płatności bezgotówkowych

   bez opłat 
(dla wszystkich kart VISA w

przypadku transakcji
bezgotówkowych i wypłat gotówki,

pobierana jest dodatkowa marża
Banku – 3% wartości transakcji,
przy stosowaniu kursu własnego

VISA w przypadku transakcji
dokonywanych w walutach innych

niż waluta rachunku karty)

Transgraniczna  transakcja  płatnicza  przy  użyciu  karty
debetowej do płatności gotówkowych

3% min. 6,00 zł

Wydanie karty płatniczej bez opłat

Obsługa karty debetowej miesięcznie                            3,00 zł

Obsługa karty kredytowej Informacja  znajduje  się  w
„Dokumencie  dotyczącym  opłat  z
tytułu  usług  powiązanych  z
rachunkiem  płatniczym  –  karta
kredytowa”

Wypłata gotówki bez opłat

Wpłata gotówki bez opłat

Kredyt w rachunku płatniczym

Prowizja przygotowawcza 1,5 % min. 30,00 zł

Przedłużenie  kredytu  w  rachunku  oszczędnościowo-
rozliczeniowym

1,5 % min. 30,00 zł

Podwyższenie kwoty kredytu 1,5% min. 30,00 zł

Zmiana na wniosek klienta warunków umowy kredytu



• Prolongata  terminu  spłaty  kredyt  (lub  jego  części)/  rata
kredytu

• Zmiana innych postanowień umowy kredytu

1% min. 20,00 zł

100,00 zł

Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 10,00 zł

Wydanie  opinii  i  zaświadczeń  bankowych  na  wniosek
Kredytobiorcy

70,00 zł

Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy
• umowy o kredyt
• innych dokumentów

20,00 zł
za każdy dokument                5,00zł

Wysyłanie wezwań do zapłaty bez opłat

Inne usługi

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek
Posiadacza rachunku 

5,00 zł

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku płatniczym
na wniosek Posiadacza rachunku

26,00 zł z VAT

Usługa bankowości telefonicznej bez opłat

Usługa bankowości elektronicznej
• Aktywacja systemu Internet Banking
• Korzystanie z systemu Internet Banking
• Wydanie listy haseł jednorazowych:

• w jednostce Banku
• wysłanie listy haseł na adres klienta
• wysłanie hasła jednorazowego za pomocą sms

bez opłat
bez opłat

bez opłat
5,00 zł

bez opłat

Powiadomienie SMS usługa nie jest dostępna


