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CZĘŚĆ I.
A. KREDYTY KONSUMPCYJNE
Rodzaj usług (czynności)

Lp.
1.

2.

Tryb pobierania
jednorazowo w dniu
złożenia wniosku

Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza
Udzielenie kredytu

jednorazowo w dniu
zawarcia umowy
za przelew

20,00 zł

jednorazowo od kwoty
zadłużenia pozostałego do
spłaty

1% min.100,00 zł

2/ zmiana prawnego zabezpieczenia

za aneks

200,00 zł

3/pozostałe zmiany

za aneks

1% min. 100,00 zł

jednorazowo

15,00 zł

za każdy rok, za który
sporządzana jest historia
kredytu

25,00 zł

a) wydanie zaświadczenia o zadłużeniu

za dokument

200,00 zł + VAT

b) wydanie zaświadczenia o zwolnieniu zabezpieczenia kredytu

za dokument

50,00 zł + VAT

c) wydanie innego zaświadczenia

za dokument

100,00 zł + VAT

3.

Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym

4.

Zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy:
1/zmiana terminu płatności i wysokości rat

5.
6.
7.

8.
9.
10.

Stawka obowiązująca
wg Cennika produktów
kredytowych – kredyty
konsumpcyjne
wg Cennika produktów
kredytowych – kredyty
konsumpcyjne

Wyciąg z rachunku kredytowego
Sporządzenie historii kredytu
Zaświadczenia:

Upomnienia oraz wezwania do zapłaty
za upomnienie/ wezwanie
Opłata dotyczy umów zawartych przed dniem 11.03.2016r.
Opłata za sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu
jednorazowo
wynikającym z umowy.
Prowizja za zmianę warunków umowy kredytowej na wniosek
za aneks
Banku

30,00 zł
50,00 zł
0,00 zł

11.

Sporządzenie kopii dokumentów

za dokument

20,00 zł + VAT

12.

Weryfikacja polisy ubezpieczeniowej na życie, weryfikacja
polisy ubezpieczeniowej od utraty pracy spoza oferty dostępnej w
Banku (dotyczy polis ubezpieczeniowych zawartych od dnia
15.03.2022r.)

jednorazowo

200,00 zł

13.

Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy

jednorazowo

według kosztów rzeczywistych

14.

Opłata za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji
stanowiących tajemnicę bankową innemu bankowi na jego
wniosek. Informację wydaje się po wpływie opłaty.

jednorazowo

150,00 zł +VAT
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Lp.

B. KREDYTY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYM
Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

1.

Rozpatrzenie wniosku kredytowego -prowizja przygotowawcza

jednorazowo w dniu
złożenia wniosku

2.

Udzielenie kredytu

jednorazowo w dniu
zawarcia umowy

3.

Zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy:
jednorazowo od kwoty
zadłużenia

1% min.100,00 zł

2/ zmiana prawnego zabezpieczenia

za aneks

200,00 zł

3/pozostałe zmiany

za aneks

100,00 zł

a) wydanie zaświadczenia o zadłużeniu

za dokument

200,00 zł + VAT

b) wydanie zaświadczenia o zwolnieniu zabezpieczenia kredytu

za dokument

50,00 zł + VAT

c) wydanie innego zaświadczenia

za dokument

100,00 zł + VAT

1/zwiększenie lub obniżenie kwoty kredytu

4.

5.
6.
7.
8.

Stawka obowiązująca
wg Cennika produktów
kredytowych – kredyty
konsumpcyjne
wg Cennika produktów
kredytowych – kredyty
konsumpcyjne

Zaświadczenia:

Prowizja za przedłużenie umowy kredytu w POL-Koncie na
od kwoty limitu
następny okres
Upomnienia oraz wezwania do zapłaty ( czeki bez pokrycia ,
przekroczenie limitu karty)
za upomnienie /wezwanie
Opłata dotyczy umów zawartych przed dniem 11.03.2016r.
Opłata za sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu
jednorazowo
wynikającym z umowy.
Prowizja za zmianę warunków umowy kredytowej na wniosek
za aneks
Banku

1,5% nie mniej niż 60,00 zł
30,00 zł
50,00 zł
0,00 zł

9.

Sporządzenie kopii dokumentów

za dokument

50,00 zł za + VAT

10.

Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy

jednorazowo

według kosztów rzeczywistych

11.

Opłata za przygotowanie , sporządzenie i przekazanie informacji
stanowiących tajemnicę bankową innemu bankowi na jego
wniosek .

za dokument

150,00 zł +VAT
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C. KREDYTY HIPOTECZNE
oraz
kredyt „Mieszkanie dla Młodych” i kredyt preferencyjny „Rodzina na swoim” (będący w obsłudze)
L.p. Rodzaj usług (czynności)
1.
2.

Rozpatrzenie wniosku kredytowego -prowizja przygotowawcza
Udzielenie kredytu

Tryb pobierania
jednorazowo w dniu
złożenia wniosku
jednorazowo w dniu
zawarcia umowy

Stawka obowiązująca
wg cennika produktów kredytowych –
kredyty konsumpcyjne
wg cennika produktów kredytowych –
kredyty konsumpcyjne

za przelew

20,00 zł

1/zmiana terminu płatności i wysokości rat

jednorazowo od kwoty
zadłużenia pozostałego do
spłaty

1% min. 200,00 zł

2/ zmiana terminu wypłaty transzy kredytu

za aneks

200,00 zł

a/dotycząca zabezpieczenia w formie hipoteki

za aneks

500,00 zł

b/pozostałe zabezpieczenia

za aneks

200,00 zł

3/Pozostałe zmiany

za aneks

1% min. 200,00 zł

za wyciąg

25,00 zł

za każdy rok, za który
sporządzana jest historia
kredytu

25,00 zł

a) wydanie zaświadczenia o zadłużeniu

za dokument

200,00 zł + VAT

b) wydanie
zaświadczenia o zwolnieniu zabezpieczenia kredytu

za dokument

50,00 zł + VAT

c) wydanie innego zaświadczenia

za dokument

100,00 zł + VAT

za jednorazowe
sprawdzenie
jednej KW

35,00 zł

3.

Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym

4.

Zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy:

3/ zmiana prawnego zabezpieczenia w tym:

5.

Wyciąg z rachunku kredytowego

6.

Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy

7.

Zaświadczenia:

Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości
8.

(przegląd KW w bazie EKW na etapie przyjmowania zabezpieczenia oraz
sprawdzania prawomocności wpisu)

9.

Przeprowadzenie inspekcji związanej z udzieleniem kredytu bądź realizacją umowy kredytowej:
Inspekcja przeprowadzona na terenie miejscowości gdzie mieści się
placówka WMBS
Inspekcja przeprowadzona poza terenem miejscowości gdzie mieści
się placówka WMBS

10.

Sporządzenie kopii dokumentów

11.

Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki

12.

Prowizja za zmianę warunków umowy kredytowej na wniosek Banku

13.

14.

15.

Upomnienia oraz wezwania do zapłaty.
Opłata dotyczy umów zawartych przed dniem 22.07.2017r.
Opłata za sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu
wynikającym z umowy, w tym o niedostarczeniu przez kredytobiorcę
w terminach określonych w umowie dokumentów niezbędnych do
prawidłowego monitorowania zabezpieczenia kredytu (nie dotyczy
cesji praw z umowy ubezpieczenia)
Opłata za sporządzenie i wysłanie pisma zawiadamiającego o
konieczności dostarczenia dokumentów związanych z cesją prawa z
umowy ubezpieczenia w tym dostarczenia polisy ubezpieczeniowej.
Wezwanie do dostarczenia dokumentów wysyłane jest w cyklach
miesięcznych do momentu uzyskania od Kredytobiorcy wymaganych
dokumentów.
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jednorazowo za inspekcję

100,00 zł

jednorazowo za inspekcję

200,00 zł

za dokument

100,00 zł za + VAT

za wniosek

300,00 zł +VAT

za aneks

0,00 zł

za upomnienie/ wezwanie

30,00 zł

za przypomnienie

50,00 zł

za czynność

50,00 zł

16.

Opłata za sporządzenie cesji praw z umowy ubezpieczenia zawartej z
towarzystwem ubezpieczeniowym spoza oferty dostępnej w Banku
(dotyczy polis ubezpieczeniowych zawartych od dnia 15.03.2022r.)

Rekompensata za przedterminową częściową/całkowitą spłatę
kredytu.
17.

Rekompensatę pobiera się gdy spłata całości lub części kredytu nastąpiła w
okresie 3 lat od daty zawarcia umowy
W przypadku kredytu Mieszkanie dla Młodych, prowizji nie pobiera się, jeżeli
wcześniejsza częściowa spłata kapitału kredytu, dokonywana jest ze środków
Funduszu Dopłat otrzymanych z BGK.

jednorazowo

200,00 zł

Od kwoty przedterminowej
spłaty, nie więcej niż
wysokość odsetek, które
byłyby naliczone od
spłacanej przed terminem
całości lub części kredytu
hipotecznego w okresie
roku od dnia faktycznej
spłaty. Do wyliczenia
wysokości odsetek. Bank
przyjmuje oprocentowanie
z dnia faktycznej spłaty
kredytu.

Max 3%

18.

Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy

jednorazowo

według kosztów rzeczywistych

19.

Opłata za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji
stanowiących tajemnicę bankową innemu bankowi na jego wniosek.
Informację wydaje się po wpływie opłaty.

Za dokument

150,00 zł +VAT
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D. KARTY KREDYTOWE

I. KARTA KREDYTOWA VISA
Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

Stawka obowiązująca

jednorazowo

0,00 zł

jednorazowo

0,00 zł

rocznie

69,00 zł
0,00 zł

od każdej karty

20,00 zł

od każdej operacji

0,00 zł

generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika

jednorazowo

10,00 zł

Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty
kredytowej do płatności bezgotówkowych 3)

od transakcji

0,00 zł

od transakcji

4,00 %
min. 10,00 zł

od transakcji

4,00 %
min. 10,00 zł

za przelew

3,00 %
min. 5,00 zł

od transakcji

0,00 zł

Lp.
1.

Wydanie karty nowej

2.

Wznowienie karty

3.

Obsługa karty kredytowej :
Pierwsza opłata pobierana jest w 13 miesiącu od złożenia wniosku o
kartę, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i
gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi :
a) mniej niż 6 000 zł
b) co najmniej 6 000 zł

4.

Wydanie duplikatu karty 2)

5.

Zmiana nr PIN:

1)

w bankomatach świadczących taką usługę

6.

Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą

7.
7.1

Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków:
w kraju
Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty

zagranicą, transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty
7.2 kredytowej do płatności gotówkowych 3)
Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty

8.
9.

Polecenie przelewu z karty
Uwaga: prowizja naliczana od kwoty przelewu

Sprawdzenie salda w bankomacie
Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę

Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. Ostatnie 10
10. transakcji)

za wyciąg

Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę

11. Zmiana danych Użytkownika karty na wniosek

jednorazowo

12. Obsługa nieterminowej spłaty
13.

___---------

Minimalna spłata zadłużenia na karcie
Miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego

14. Plan ratalny „Praktyczna rata” 4)
Wydanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu
15. usług związanych z rachunkiem płatniczym karty kredytowej za każdy
miesiąc roku bieżącego 5)
Wydanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu
16. usług związanych z rachunkiem płatniczym karty kredytowej za każdy
miesiąc roku poprzedniego 5)
1)

0,00 zł
10,00 zł
0,00 zł

miesięcznie

3,00% min. 40,00 zł

-----------

0,00 zł

jednorazowo

10,00 zł + VAT

jednorazowo

12,00 zł + VAT

Roczny okres rozliczeniowy na podstawie którego naliczana jest opłata wynosi 12 pełnych cyklów. Każdy cykl zaczyna się w 8 dniu każdego miesiąca i kończy w
7 dniu kolejnego miesiąca.
2)
Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku.
3)
Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy
stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty. Prowizja jest doliczana do transakcji
podczas jej rozliczania przez organizacją płatniczą.
4)
Kwota objęta planem ratalnym „Praktyczna rata” (wartość pojedynczej transakcji obejmowanej planem ratalnym) nie może być niższa niż 300,00 zł
5)
Duplikat zestawienia wystawiany jest do daty nie wcześniejszej niż 08 sierpnia 2018 r.
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CZĘŚĆ II.
RACHUNKI DEPOZYTOWE
Lp. Rodzaj usług (czynności)

1.

2.

3.
4.
5.

I. RACHUNEK PŁATNICZY
(RACHUNEK
OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWY) 1)
Prowadzenie rachunku
płatniczego 2)
Wpłata gotówki w placówce
Banku
Opłatę pobiera się, gdy na
terenie miejscowości, w której
znajduje się placówka Banku
WMBS udostępniono
wpłatomat Banku WMBS.
Wypłata gotówki w
placówce Banku 5)
Polecenie przelewu
wewnętrznego w placówce
Banku 6)
Polecenie przelewu (w systemie
Elixir) w placówce Banku

Tryb
pobierania

Stawka obowiązująca

VIP

miesięcznie

POLKonto O

POLKonto

15,90 zł/ 6,50zł/
0,00 zł 3) 0,00 zł 4)

POLKonto
Senior

POLKonto
Student

POLKonto
Junior

POLKonto
Bankier

ePOLKonto

PRP

6,50 zł

5,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00zł

za wpłatę

0,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

za wypłatę

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

za przelew

0,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

za przelew

0,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

3,00 zł

8,00 zł

3,00 zł

0,00 zł

8,00 zł

0,00 zł
/8,00 zł 7)

1,00 zł

6. Polecenie przelewu SEPA w placówce Banku:
6.1. do banków krajowych

za przelew

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł 25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

6.2. do banków zagranicznych

za przelew

0,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

3,00 zł

8,00 zł

0,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

Polecenie przelewu
7. zewnętrznego w systemie
SORBNET - w placówce Banku

3,00 zł

30,00 zł

za przelew

8. Pozostałe operacje dewizowe

zgodnie z częścią IV Taryfy

9. Zlecenie stałe - w placówce Banku:
9.1. realizacja zlecenia stałego
9.2.

modyfikacja/odwołanie zlecenia
stałego 10)

za zlecenie

0,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

1,50 zł

2,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

za zlecenie

0,00 zł

4,50 zł

4,50 zł

3,50 zł

2,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

4,50 zł

0,00 zł

10. Polecenie zapłaty:
przyjęcie zgłoszenia realizacji z
rachunku dłużnika
odwołanie lub aktualizacja
10.2
polecenia zapłaty
10.1

10.3 realizacja polecenia zapłaty

za zlecenie

7,00 zł 8)

za zlecenie

3,00 zł 8)

za zlecenie

0,00 zł

Telefoniczna usługa na hasło w
11. ramach usługi bankowości
miesięcznie
telefonicznej 9)
Przekroczenie salda na
rachunku bez umowy powyżej
za
12.
kwoty 100,00 zł (za
przekroczenie
przekroczenie) 10)
Zmiana rachunku bez zmiany
13. NRB
jednorazowo

0,00 zł

30,00 zł

50,00 zł

Na wniosek Klienta

Zmiana rachunku bez zmiany
14. NRB

0,00 zł

jednorazowo

Na wniosek Banku
1)
2)
3)

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe funkcjonują łącznie z usługą Bankowości Internetowej , rachunek ePOL-Konto funkcjonuje łącznie z
kartą płatniczą debetową oraz usługą Bankowości Internetowej.
Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty.
Opłata za prowadzenie rachunku wynosi 0,00 zł., gdy wpływy na dany rachunek w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty wyniosły nie mniej
niż 10.000,00 zł.

8

4)

5)
6)
7)

8)
9)
10)

Opłata za prowadzenie rachunku wynosi 0,00 zł., gdy wpływy na dany rachunek w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty wyniosły nie mniej
niż 2.000,00 zł.
Za wpływy na rachunek, określone w 4) i 5) uważa się wpłaty gotówkowe, przelewy otrzymane z innych banków, przelewy wewnętrzne
(z wyłączeniem przeksięgowań z lokat, wypłat kredytów, kapitalizacji odsetek), przekazy dewizowe oraz przeksięgowania odsetek od lokat i uznania
z tytułu operacji kartą płatniczą.
Wypłaty gotówkowe, powyżej wysokości określonej w Komunikacie dostępnym we wszystkich Oddziałach, należy awizować, co najmniej
2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty
Opłaty nie pobiera się za przelew na: POL-Konto Junior, rachunek lokaty, spłatę raty kredytu oraz spłatę innych zobowiązań wobec Banku
WMBS.
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 pakiecie 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.
Opłaty nie pobiera się od klientów posiadających rachunki VIP oraz POL-Konto Bankier.
Opłata miesięczna, niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków.
Opłata pobierana jest każdorazowo w przypadku powstania niedozwolonego salda debetowego (w przypadku dalszego pogłębiania salda – opłaty
nie pobiera się). Całkowita spłata niedopuszczalnego debetu a następnie ponowne wejście w debet skutkuje pobraniem kolejnej opłaty.

Lp.

Rodzaj usług (czynności)
II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY POL – EFEKT W
ZŁOTYCH

Tryb pobierania

Stawka obowiązująca

1.

Prowadzenie rachunku płatniczego

miesięcznie

0,00 zł

2.

Wpłata gotówki w placówce Banku

od wpłaty

0,00 zł

od wypłaty

8,00 zł

Wypłata gotówki w placówce Banku
3.
4.
4.1
4.2
5.
6.

Uwaga: wypłaty gotówkowe, powyżej wysokości określonej w Komunikacie dostępnym
we wszystkich Oddziałach, należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed
dokonaniem wypłaty

Polecenie przelewu wewnętrznego w placówce Banku oraz za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej :
a) pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym
b) kolejne przelewy w miesiącu kalendarzowym
- opłaty nie pobiera się za przelew związany z założeniem lokaty

Polecenie przelewu na rachunek w innym Banku krajowym (w systemie
Elixir) złożonego w placówce Banku lub za pośrednictwem Systemy
Bankowości Internetowej
Polecenie przelewu SEPA złożone w placówce Banku lub za pośrednictwem
Systemu Bankowości Internetowej

za przelew

0,00 zł

za przelew

8,00 zł

za przelew

8,00 zł

za przelew

8,00 zł

7.

Pozostałe operacje dewizowe

za transakcję

zgodnie z częścią IV Taryfy

8.

Cesja rachunku

jednorazowo

50,00 zł

Tryb pobierania

Stawka obowiązująca

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

II.B. RACHUNEK SKO
1.

Prowadzenie rachunku płatniczego

miesięcznie

0,00 zł

2.

Wpłata gotówki w placówce Banku

od wpłaty

0,00 zł

Uwaga: wypłaty gotówkowe, powyżej wysokości określonej w Komunikacie dostępnym
we wszystkich Oddziałach, należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed
dokonaniem wypłaty

od wypłaty

0,00 zł

4.

Polecenie przelewu wewnętrznego w placówce Banku

za przelew

0,00 zł

5.

Polecenie przelewu (w systemie Elixir) w placówce Banku

za przelew

0,00 zł

6.

Operacje dewizowe

za transakcję

zgodnie z częścią IV Taryfy

Wypłata gotówki w placówce Banku
3.
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Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Tryb pobierania

Stawka obowiązująca

II.C. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE
ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH
Prowadzenie rachunku płatniczego –
1.
2.

Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został
miesięcznie od każdego
otwarty. W przypadku likwidacji rachunku opłatę pobiera się w dniu likwidacji.
rachunku
(Wysokość wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 10 EUR lub 10 USD )

3,00 zł

Wpłata gotówki w placówce Banku

od wpłaty

0,00 zł

od wypłaty

0,00 zł

Wypłata gotówki w walucie lub w złotych w placówce Banku
3.

Uwaga: wypłaty gotówkowe, powyżej wysokości określonej w Komunikacie dostępnym
we wszystkich Oddziałach, należy awizować, co najmniej 3 dni robocze przed
dokonaniem wypłaty;

Polecenie przelewu wewnętrznego na rachunek walutowy lub złotowy
4.

(opłaty nie pobiera się za przelew na rachunek lokaty, spłatę raty kredytu oraz spłatę
innych zobowiązań wobec Banku WMBS)

za przelew

1,00 zł

5.

Polecenie przelewu (w systemie Elixir) w placówce Banku

za przelew

8,00 zł

6.

Polecenie przelewu SEPA:

6.1. do banków krajowych – w placówce Banku

za przelew

25,00 zł

6.2. do banków zagranicznych - w placówce Banku

za przelew

8,00 zł

6.3. do banków krajowych – w Systemie Bankowości Internetowej

za przelew

10,00 zł

6.4. do banków zagranicznych – w Systemie Bankowości Internetowej

za przelew

0,00 zł

7.

Pozostałe operacje dewizowe

zgodnie z częścią IV Taryfy
Tryb pobierania

Stawka obowiązująca

miesięcznie

0,00 zł

od wpłaty

0,00 zł

Uwaga: wypłaty gotówkowe, powyżej wysokości określonej w Komunikacie dostępnym
we wszystkich Oddziałach, należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed
dokonaniem wypłaty,

od wypłaty

0,00 zł

4.

Polecenie przelewu wewnętrznego w placówce Banku

za przelew

0,00 zł

5.

Polecenie przelewu (w systemie Elixir) w placówce Banku

za przelew

8,00 zł

Lp.

Rodzaj usług (czynności)
III. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH

1.

Prowadzenie rachunku

2.

Wpłata gotówki
Wypłata gotówki

3.

Lp.

Rodzaj usług (czynności)
IV . RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUCIE
WYMIENIALNEJ

1.

Prowadzenie rachunku

2.

Wpłata gotówki

Tryb pobierania

Stawka obowiązująca

miesięcznie

0,00 zł

od wpłaty

0,00 zł

od wypłaty

0,00 zł

za przelew

0,00 zł

za transakcję

zgodnie z częścią IV Taryfy

Wypłata gotówki
3.

Uwaga: wypłaty gotówkowe, powyżej wysokości określonej w Komunikacie
dostępnym we wszystkich Oddziałach, należy awizować, co najmniej 3 dni robocze
przed dokonaniem wypłaty;

4.

Polecenie przelewu wewnętrznego na rachunek walutowy lub złotowy w
placówce Banku

5.

Operacje dewizowe
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Tryb pobierania

Stawka obowiązująca

miesięcznie

0,00 zł.

miesięcznie

10,00 zł.

od wpłaty

0,2% nie mniej niż 2,00 zł

Uwaga: wypłaty gotówkowe, powyżej wysokości określonej w Komunikacie dostępnym
we wszystkich Oddziałach, należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed
dokonaniem wypłaty

od wypłaty

0,2 % nie mniej niż 5,00 zł

5.

Polecenie przelewu wewnętrznego w placówce Banku

za przelew

1,00 zł

6.

Polecenie przelewu (w systemie Elixir) w placówce Banku

za przelew

5,00 zł

7.

Operacje dewizowe

za transakcję

zgodnie z częścią IV Taryfy

8.

Personalizacja blankietów czekowych

za jeden blankiet

1,00 zł

jednorazowo

30,00 zł

Tryb pobierania

Stawka obowiązująca

Lp.

1.
1.1.

Rodzaj usług (czynności)
V. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A’VISTA)
W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW, PKZP I INNYCH
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Prowadzenie rachunku płatniczego:
prowadzenie rachunku Rady Rodziców

prowadzenie pozostałych rachunków
1.2. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został
otwarty

2.

Wpłata gotówki w placówce Banku
Wypłata gotówki w placówce Banku

3.

Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków
9.

Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych
czeków

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

VI. RACHUNEK WKŁADU MIESZKANIOWEGO W ZŁOTYCH
1.

od wpłaty

Wpłata gotówki w placówce Banku

0,00 zł

Wypłata gotówki w placówce Banku
2.

Uwaga:wypłaty gotówkowe, powyżej wysokości określonej w Komunikacie dostępnym
we wszystkich Oddziałach, należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed
dokonaniem wypłaty

3.

Polecenie przelewu wewnętrznego w placówce Banku

4.

Polecenie przelewu (w systemie Elixir) w placówce Banku

5.

Wydanie książeczki

6.

0,00 zł
od wypłaty
za przelew

0,00 zł

za przelew

8,00 zł

jednorazowo

5,00 zł

jednorazowo

0,00 zł

Naliczenie premii gwarancyjnej:

6.1. pierwszy raz

każdorazowo

6.2. kolejny raz
7.

Cesja rachunku

8.

Likwidacja książeczki
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50,00 zł

jednorazowo

100,00 zł

jednorazowo

10,00 zł

Lp.

1.
2.

Rodzaj usług (czynności)
VII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ
RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH
Wydanie opinii lub zaświadczenia o posiadanym rachunku na wniosek
Klienta

Tryb pobierania

Stawka obowiązująca

za dokument

50,00 zł + VAT

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Klienta:
3,00 zł, max. 20 zł
za cały rok + VAT
5,00 zł, max. 50 zł
za cały rok + VAT

a) za każdy miesiąc roku bieżącego

jednorazowo

b) za każdy miesiąc roku poprzedniego

jednorazowo

3.

Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu
pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem
Opłata nie dotyczy lokat oszczędnościowych.
Nie pobiera się dodatkowej opłaty za wymianę karty wzorów podpisów.

za czynność

20,00 zł

4.

Zmiana danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku

jednorazowo

0,00 zł

5.

Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego
śmierci

za dyspozycję

30,00 zł

6.

Zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w
sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek
jego śmierci

za dyspozycję

20,00 zł

7.

Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów:
a) z Warmińsko-Mazurskim Bankiem Spółdzielczym
b) z innymi bankami

za każda zawartą umowę

0,00 zł

za blokadę

50,00 zł

8.

Potwierdzenie wykonania blokady środków

jednorazowo

5,00 zł

9.

Telefoniczna usługa na hasło w ramach usługi bankowości elektronicznej

miesięcznie

0,00 zł

10.

Wymiana karty wzorów podpisów ( za każdą wymianę)

jednorazowo

20,00 zł

11.

Cesja rachunku oszczędnościowego

jednorazowo

50,00 zł

12.

Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie

jednorazowo

30,00 zł

13.

Czynności związane z wypłatą renty lub emerytury otrzymanej z zagranicy

za każdą zmianę

200,00 zł

14.

Wyciąg z rachunku bankowego:

14.1 wyciąg miesięczny wysyłany pocztą elektroniczną

za wyciąg

0,00 zł

14.2 wyciąg miesięczny udostępniony w Systemie Bankowości Internetowej

za wyciąg

0,00 zł

za wyciąg

0,00 zł

za wyciąg

5,00 zł

za wyciąg

10,00 zł + VAT

za dokument

25,00 zł + VAT

14.3 Wyciąg miesięczny w formie papierowej wysłany listem zwykłym:
dla Klientów nie korzystających z Systemu Bankowości Internetowej lub nie
otrzymujący wyciągu pocztą elektroniczną
dla Klientów korzystających z Systemu Bankowości Internetowej lub
14.3.2
otrzymujący wyciąg pocztą elektroniczną
14.3.1

14.3.3 duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku
14.3.4 Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu
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Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

Stawka obowiązująca
Visa Classic Debetowa, Visa PayWave, karta
niespersonalizowana, MasterCard Paypass

jednorazowo

0,00 zł

jednorazowo

0,00 zł

jednorazowo

10,00 zł

VIII. KARTY DEBETOWE
1.
2.
3.

Wydanie karty płatniczej
debetowej
Wznowienie karty płatniczej
debetowej
Wydanie duplikatu karty w miejsce
utraconej lub uszkodzonej 1) 2)

Obsługa karty debetowej:

4.

4.1.

Pol-Konto, Pol-Konto Senior, Polkonto Socjalne, Pol-Konto 0

miesięcznie 3)

4.2.

Pol-Konto Student, Pol-Konto
Junior

miesięcznie 3)

4.3. Pol-Konto Bankier

4.4. ePOL-Konto

4.5.

5.

6

Pol-Konto VIP, Podstawowy
Rachunek Płatniczy (PRP)
Krajowe i Transgraniczne
transakcje płatnicze przy użyciu
karty debetowej do płatności
bezgotówkowych 6)
Wypłata gotówki
z wykorzystaniem karty
debetowej

3,50 zł w przypadku dokonania w cyklu rozliczeniowym
operacji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 500 zł
Lub 5,00 zł w przypadku, jeżeli nie zostanie spełniony
powyższy warunek.
Cykl rozliczeniowy liczony jest od ostatniego dnia
roboczego (dla Banku) miesiąca do przedostatniego dnia
roboczego (dla Banku) następnego miesiąca.
0,00 zł w przypadku dokonania w cyklu rozliczeniowym
operacji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 100 zł
lub 3,50 zł w przypadku, jeżeli nie zostanie spełniony
powyższy warunek.
Cykl rozliczeniowy liczony jest od ostatniego dnia
roboczego (dla Banku) miesiąca do przedostatniego dnia
roboczego (dla Banku) następnego miesiąca

miesięcznie 3)

3,50 zł

miesięcznie 3)

0,00 zł w przypadku dokonania w cyklu rozliczeniowym
operacji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 500 zł
lub 9,00 zł w przypadku, jeżeli nie zostanie spełniony
powyższy warunek.
Cykl rozliczeniowy liczony jest od ostatniego dnia
roboczego (dla Banku) miesiąca do przedostatniego dnia
roboczego (dla Banku) następnego miesiąca.

miesięcznie3)

0,00 zł

od transakcji

0,00 zł

Tryb
pobierania

Stawka obowiązująca
Klienci posiadający
rachunki POL-Konto Klienci posiadający rachunki POLVIP, Pol-Konto
Konto 0, Pol-Konto, POL-Konto
Bankier, ePOL-Konto,
Senior, Pol-Konto Junior
Pol-Konto Student

w bankomatach Banku WMBS, we
wskazanych bankomatach Grupy
6.1. BPS i innych banków krajowych
oraz terminalach POS zgodnie z
zawartymi umowami 4)
6.2. w innych bankomatach w kraju

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

zagraniczne, w tym transgraniczne
transakcje płatnicze przy użyciu
karty debetowej do płatności
gotówkowych 7) w ramach EOG
zagraniczne, w tym transgraniczne
transakcje płatnicze przy użyciu
karty debetowej do płatności
gotówkowych 7) poza EOG
w punktach akceptujących kartę w
kraju
w punktach akceptujących kartę za
granicą

6.7. poprzez usługę cash back
7.

Wpłata gotówki we wpłatomacie:

Klienci posiadający
Podstawowy
Rachunek Płatniczy

od transakcji

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

od transakcji

0,00 zł

4,00 zł

0,00 zł/ 4,00 zł 5)

0,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

3,00% min 10,00 zł

3,00% min 10,00 zł

3,00% min 10,00 zł

od transakcji

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

od transakcji

3,00% min 10,00 zł

3,00% min 10,00 zł

3,00% min 10,00 zł

od transakcji

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

od transakcji

od transakcji

Tryb pobierania
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Stawka obowiązująca

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Tryb pobierania

Stawka obowiązująca

od transakcji

0,35% kwoty, min 1 zł.

od transakcji

1,50 zł.

od transakcji

0,00 zł.

od reklamacji

0,00 zł

za blokadę

0,00 zł

za blokadę

15,00 zł

7.1. w sieci Planet Cash
7.2.

należącym do banków
spółdzielczych Grupy BPS

7.3. należącym do Banku WMBS
8.

Rozpatrzenie reklamacji
Blokada karty przez Użytkownika
karty lub Posiadacza rachunku w
portalu kartowym lub przez
infolinie
Blokada karty w placówce
Bankowej na wniosek
Użytkownika karty

9.

10.
11.

Zmiana danych Użytkownika karty

jednorazowo

3,00 zł

12.

Zmiana limitów na karcie

każdorazowo

0,00 zł

jednorazowo

8,00 zł

każdorazowo

1 000,00 zł

od transakcji

0,00 zł

Powtórne generowanie i wysyłka
PIN na wniosek Użytkownika karty
Awaryjna wypłata gotówki za
granicą po utracie karty
Sprawdzenie dostępnych środków
w bankomacie

13.
14.

Opłaty nie pobiera się od klientów
posiadających rachunek POL-Konto
VIP

15.

Opłaty się nie pobiera od klientów posiadających Podstawowy Rachunek Płatniczy.
Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku.
Nie pobiera się opłaty za miesiąc, w którym złożono wniosek o kartę (nie dotyczy duplikatów).
Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.
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 w pakiecie 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 Taryfą.
Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości
transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty. Prowizja
jest doliczana do transakcji podczas jej rozliczania przez organizacją płatniczą.
Opłaty nie pobiera się od Klientów posiadających rachunki POL-Konto VIP oraz Pol-Konto Bankier.

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Tryb
pobierania

Stawka obowiązująca

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

0,00 zł

za transakcje

0,00 zł

od transakcji

0,00 zł

od transakcji

3,00 zł

IX. USŁUGA BLIK
1.

Opłata za Usługę BLIK

2.

Transakcje realizowane za pośrednictwem Usługi BLIK

2.1. Bezgotówkowe transakcje dokonywane za pośrednictwem Usługi BLIK
2.2. Wypłata gotówki w bankomatach:
2.2.1

we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych
zgodnie z zawartymi umowami 1)

2.2.2 w innych bankomatach w kraju – od transakcji
1)

Lista bankomatów jest dostępna na stronie internetowej Banku
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Lp.
R

Rodzaj usług (czynności)

X. SYSTEM
BANKOWOŚCI
INTERNETOWEJ
(aplikacja mobilna, kody SMS)
Korzystanie z systemu
1.
bankowości internetowej2)
Polecenie przelewu
2.
wewnętrznego
Polecenie przelewu (w
3.
systemie Elixir)

Tryb
pobierania

Stawka obowiązująca
POLKonto
Senior

POLKonto
Student

POLPOLKonto Konto
Junior Bankier

ePOLKonto

Rodziców

PKZP

PRP 1)

miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

0,00 zł/
0,70 zł3)

VIP

POLKonto
0

POLKonto

za przelew
za przelew

Rada

0,00 zł
0,00 zł 0,70 zł 0,70 zł 0,70 zł

0,00 zł

0,00zł

4. Polecenie przelewu SEPA 4):
10,00
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł
zł

4.1. do banków krajowych

za przelew 10,00 zł

4.2. do banków zagranicznych

za przelew 0,00 zł 0,70 zł 0,70 zł 0,70 zł

0,00 zł

0,00zł

0,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

0,70 zł

0,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

0,00
zł/0,70
zł5)

5. Zlecenie stałe:
na rachunek w Warmińsko5.1. Mazurskim Banku Za
Spółdzielczym
5.2.

na rachunek w innym banku
krajowym

6. Opłata rekompensacyjna

za zlecenie

0,00 zł

za zlecenie 0,00 zł 0,70 zł 0,70 zł 0,70 zł

0,00 zł

0,00zł

jednorazowo

0,00 zł

każdorazowo

10,00 zł

7. Zmiana limitu
7.1 a) w oddziale

b) w Systemie Bankowości
każdorazowo
Internetowej
Opłata za wydanie środka
dostępu do Systemu
każdorazowo
8.
Bankowości Internetowej
dla kolejnego żytkownika 5)

0,00 zł

7.2

120,00 zł

9. Odblokowanie dostępu do Systemu Bankowości Internetowej:
10.1 w placówce Banku

każdorazowo

0,00 zł

10.2 telefonicznie 6)

kazdorazowo

35,00 zł

1)
2)
3)

4)

5)

6)

PRP – Podstawowy Rachunek Płatniczy.
Nie pobiera się opłaty za miesiąc, w którym rachunek został otwarty.
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 pakiecie 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.
Przelew SEPA - polecenie przelewu w walucie obcej, spełniające następujące warunki:
a) Waluta transakcji EUR,
b) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC,
c) koszty „SHA”,
d) tryb realizacji standardowy,
e) brak banków pośredniczących,
f) Bank Zleceniodawcy i Bank Beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT [SEPA Credit Transfer],
g) rachunek odbiorcy prowadzony jest w bankach krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii lub Norwegii.
W ramach opłaty za prowadzenie rachunku bankowego Bank wydaje środki dostępu do Systemu Bankowości Internetowej (kody SMS, aplikacja
mobilna):
- klient indywidualny – środki dostępu maksymalnie dla dwóch użytkowników,
- klient grupowy – środki dostępu maksymalnie dla trzech użytkowników.
Opłatę pobiera się w dniu wydania środka dostępu dla kolejnego użytkownika.
Telefoniczne odblokowanie dostępu do Systemu Bankowości Internetowej odbywa się na infolinii Asseco Poland S.A. Nr telefonu infolinii
dostępny jest na stronie internetowej www.wmbs.pl. Dyspozycja odblokowania dostępu do Systemu Bankowości Internetowej jest dostępna tylko
dla klientów którzy zdefiniowali hasło telefoniczne w bankowości internetowej.
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Lp.

Rodzaj usługi
(czynności)

Tryb
pobierania
POLKonto
VIP

XI. SMS I
POWIADOMIENIA
Kody autoryzacyjne SMS
(do 10 sztuk w pakiecie
1.
bez opłat)
2. SMS informacyjny (1
Powiadomienia PUSH
3. (usługa świadczona w
aplikacji mobilnej)
1. Informację na

Stawka obowiązująca
POLPOLKonto 0 Konto

POLKonto
Senior

za każdy
wysłany kod
autoryzacyjny
SMS
za każdy
wysłany SMS
za każde
wysłane
powiadomienie
PUSH

POLKonto
Student

POLKonto
Junior

POLRada
ePOLKonto
Rodzic PKZP
Konto
Bankier
ów

PRP

0,30 zł
0,30 zł
0,00 zł

temat rodzajów SMS informacyjnych Bank udostępnia w Systemie Bankowości Internetowej.

CZĘŚĆ III.
CZYNNOŚCI KASOWE
Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Tryb pobierania

Stawka obowiązująca

od transakcji

0,00 zł

I. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH
Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki:
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.

Uwaga: jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość,
dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku
lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy.

osób prywatnych prowadzone w Warmińsko-Mazurskim Banku
Spółdzielczym
klientów instytucjonalnych prowadzone w Warmińsko-Mazurskim
Banku Spółdzielczym
prowadzone w innych bankach krajowych

od transakcji
od transakcji

Wpłaty zamknięte

0,5 % nie mniej niż 5,00 zł lub zgodnie
z zawartymi umowami
1,00 %
nie mniej niż 15,00 zł
zgodnie z umową

Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów
zniszczonych na obiegowe
Przyjęcie znaków pieniężnych w stanie nieuporządkowanym (
wymagających rolowania lub banderolowania)
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od transakcji

1% nie mniej niż 20,00 zł

od transakcji

1% nie mniej niż 20,00 zł

CZĘŚĆ IV.
OPERACJE DEWIZOWE
Rodzaj usług (czynności)

Lp.

I. OPERACJE DEWIZOWE
1.

Tryb pobierania

Stawka

1)

Polecenie przelewu TARGET 2) /SWIFT 3) w EUR w ramach EOG 4) 6)

1.1.

w placówce Banku

za przelew

30,00 zł

1.2.

w Systemie Bankowości Internetowej

za przelew

15,00 zł

2.

Polecenie przelewu w walucie obcej 6) 7)/ Polecenie wypłaty 5) 6)
0,25%
min. 40,00 zł, max. 400,00 zł
0,25%
min. 30,00 zł, max. 300,00 zł

2.1.

w placówce Banku

za przelew

2.2.

w Systemie Bankowości Internetowej

za przelew

2.3.

polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy rachunkami prowadzonymi w
Grupie BPS

za przelew

15,00 zł

3.

Realizacja przelewu walutowego otrzymanego

3.1.

z banków krajowych

za przelew

10,00 zł

3.2.

z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR

za przelew

0,00 zł

3.3.

z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR

za przelew

20,00 zł

3.4.

z banków zagranicznych spoza EOG

za przelew

20,00 zł

od transakcji

0,15% min. 20 zł, max. 100 zł

od zlecenia

140,00 zł + koszty banków trzecich

za przelew

120,00 zł

za przelew

100,00 zł

od transakcji

140,00 zł + koszty banków trzecich

od transakcji

0,00 zł

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Dodatkowe opłaty:
Zwrot niepodjętej kwoty przekazu na wniosek Klienta
(opłata pobierana ze zwracanej kwoty)
Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/postępowanie wyjaśniające
wykonane na zlecenie Klienta
Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym („pilnym”) dostępna
w EUR, USD, GBP, PLN
Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego polecenia przelewu, wykonane na
zlecenie Klienta
Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w innej
walucie niż waluta rachunku)

1) Opłaty pobierane są po przeprowadzeniu transakcji w dniu jej dokonania. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy

2)

3)
4)
5)
6)

podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP
obowiązującego w dniu pobrania należności tj. kurs średni NBP z dnia poprzedniego.
Polecenie przelewu TARGET - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z
rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku będącego uczestnikiem systemu
TARGET2;
SWIFT (Kod BIC) - ang. Business Identifier Code - międzynarodowy kod identyfikujący instytucję finansową będącą uczestnikiem systemu
SWIFT i nadany przez SWIFT.
EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) – kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein.
Polecenie wypłaty - usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwieniu przekazania środków na rachunek prowadzony
za granicą lub na rachunek prowadzony w innym banku krajowym, z wyłączeniem polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu TARGET.
Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 4.4, w przypadku opcji kosztowej „OUR”.

7) Polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwianiu przekazania środków z

krajowego rachunku płatniczego Posiadacza rachunku u dostawcy (Bank) na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej
niż złoty i euro;
8) Stawkę należy zastosować w przypadku , gdy transakcje przelewu SEPA nie opisane zostały przy danej grupie produktu
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Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Tryb pobierania

Stawka

II. REALIZACJA OPERACJI CZEKOWYCH*
1.

Skup czeków podróżnych:
Od łącznej wartości czeków w jednej walucie

Warunkowy skup czeków
2. Od łącznej wartości czeków w jednej walucie

od transakcji

1% min. 40,00 zł

od transakcji

1,5% min. 35,00 zł

od transakcji

0,25% min. 35,00 zł, max 300,00
zł

od czeku

50,00 zł + koszty rzeczywiste
banków zagranicznych

Niezależnie od prowizji pobiera się „opłatę porto”

Inkaso czeków
3. Od łącznej wartości czeków w jednej walucie
Niezależnie od prowizji pobiera się „opłatę porto”

4.

Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata – opłata pobierana od
podawcy czeku

*) opłaty pobierane są po przeprowadzeniu transakcji w dniu jej dokonania
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CZĘŚĆ V.
POZOSTAŁE USŁUGI

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Tryb pobierania

Stawka
obowiązująca

I. POZOSTAŁE USŁUGI BANKOWE
1.

Inkaso weksli

od transakcji

200,00 zł

2.

Przesłanie weksla do inkasa za potwierdzeniem odbioru

od transakcji

50,00 zł

3.

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym
osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 Prawa bankowego*

za dokument

50,00 zł +VAT

*) opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 ustawy Prawo bankowe oraz od instytucji ustawowo upoważnionych na zasadach wzajemności

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Tryb pobierania

Stawka

jednorazowo

25,00 zł

2.1. klienta Banku (osoby korzystającej z oferty depozytowej lub kredytowej Banku)

jednorazowo

0,00 zł

2.2. pozostałych osób

jednorazowo

50,00 zł + VAT

za stronę

2,00 zł + VAT

II. INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI
1.

Udzielenie zbiorczej informacji z Centralnej Informacji o rachunkach bankowych osobom, o których
mowa w art. 92 ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz organom i instytucjom, o
których mowa w art. 105b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

2.

Zastrzeżenie dokumentu tożsamości

2.3. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Klienta
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CZĘŚĆ VI.
PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

Tryb
pobierania

Stawka
obowiązująca

miesięcznie

2,00 zł

I. RACHUNEK PŁATNICZY POL-Konto Socjalne (oferowany do 07.08.2018r.)
1.

Prowadzenie rachunku płatniczego
Uwaga: Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty

2.

Polecenie przelewu wewnętrznego w placówce Banku

za przelew

1,00 zł

3.

Polecenie przelewu (w systemie Elixir) w placówce Banku

za przelew

5,00 zł

4.

Pozostałe opłaty zgodnie z Częścią II pkt I. Rachunek płatniczy Pol-Konto
Tryb
pobierania

Stawka
obowiązująca

Rodzaj usług (czynności)

Lp.

II. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY
KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ (będący w obsłudze)
1.

Wydanie, zamiana książeczki

jednorazowo

11,00 zł

2.

Prowadzenie rachunku płatniczego

miesięcznie

0,00 zł

3.

Wpłata gotówki w placówce Banku

od wpłaty

0,00 zł

Wypłata gotówki w placówce Banku
4.

Uwaga: wypłaty gotówkowe, powyżej wysokości określonej w Komunikacie dostępnym we wszystkich Oddziałach,
należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty.

od wypłaty

0,00 zł

5.

Polecenie przelewu wewnętrznego w placówce Banku

za przelew

0,00 zł

6.

Polecenie przelewu (w systemie Elixir) w placówce Banku

za przelew

7,00 zł

7.

Zastrzeżenie lub odwołanie przez Klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki
oszczędnościowej w placówkach Banku

za zastrzeżenie

30,00 zł

8.

Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie
zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym za zastrzeżenie
postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w placówce Banku

30,00 zł

9.

Cesja rachunku

jednorazowo

50,00 zł

10.

Likwidacja książeczki wydanej przed 01.04.2007 r.

jednorazowo

5,00 zł
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