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KLIENCI  INDYWIDUALNI 

Rozdział I. Obrót gotówkowy 

 

Tabela 1. Wpłaty gotówki przekazywane na rachunki 

1 Od wpłat gotówkowych na rachunki osób fizycznych 

prowadzone w PBS w Knyszynie   0,00 zł  

2 Od wpłat gotówkowych na rachunki pozostałych 

podmiotów, w tym  rachunki  podmiotów gospodarczych, 

rachunki jednostek samorządu terytorialnego oraz rachunki 

jednostek organizacyjnych j.s.t., rady rodziców itp. 

prowadzone w PBS w Knyszynie                    

(nie dotyczy posiadacza tego rachunku*) 

0,30% kwoty operacji 

 minimum  3,00  zł od 

transakcji 

nie więcej niż 200,00 zł od 

transakcji 

3 Od wpłat  gotówkowych na rachunki w innych bankach 

krajowych 

0,50% kwoty operacji 

minimum 4,00 zł                                               

od rachunku 

nie więcej niż 200,00 zł od 

rachunku 

 

  

 

 

*- nie dotyczy wpłat gotówkowych na rachunek własny klienta 

Tabela 2. Wypłaty 

1 Od wypłat gotówkowych z rachunków oszczędnościowo- 

rozliczeniowych, rachunków oszczędnościowych, 

terminowych lokat oszczędnościowych umiejscowionych 

w PBS oraz Oddziałach, z zastrzeżeniem ust. 2  
Bez opłat 

2 Od niezgłoszonych z  co najmniej 1-dniowym 

wyprzedzeniem wypłat gotówkowych od kwoty  20 000 zł 

z rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych, 

rachunków oszczędnościowych i terminowych lokat 

oszczędnościowych   

0,1 % kwoty operacji 
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Tabela  3. Inne czynności 

1 Za wymianę  banknotów  i monet w walucie polskiej  

jednej wartości  na inne wartości (opłatę pobiera się jeżeli 

wymianie podlega kwota wyższa niż 100,- zł) 

0,5 % kwoty operacji                   

nie mniej niż 3,50 zł 

2 Za wydanie potwierdzenia (odpisu dokumentu) dokonania 

wpłaty lub wypłaty w kasach Banku na żądanie klienta 

(dotyczy klientów  nie posiadających rachunku                         

w Banku) 

30,00 zł  w tym VAT                                      

(opłatę pobiera się z góry) 

3 Za udzielone pełnomocnictwo jednorazowe lub stałe od 

wypłat kasowych 
5,00 zł  

 

Rozdział II. Obsługa rachunków 

Tabela 1.  Rachunki oszczędnościowe 

1 Wydanie książeczki oszczędnościowej „na każde żądanie” 10,00 zł 

2 Polecenie przelewu wewnętrznego  2,50 zł 

3 Za przelew na rachunki do banków innych niż PBS  4,50 zł 

4 Za wykonanie na zlecenie klienta blokady wkładu 

oszczędnościowego w związku z zawarciem przez  klienta 

umów  z innymi bankami i instytucjami 

50,00 zł 

5 Za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki 

oszczędnościowej 
10,00 zł 

6 Za wystawienie nowej książeczki w związku z utraceniem 

lub zniszczeniem poprzedniej 
10,00 zł 

7 Umorzenie utraconej książeczki 10,00 zł 

8 Za realizację tytułów egzekucyjnych z rachunków 

oszczędnościowych 

10,00 zł                                              

(za każdy przelew) 

9 Za wydanie na wniosek klienta pisma (zaświadczenia) 

informującego o posiadaniu wkładu/ stanie środków na 

rachunku 

30,00 zł w tym VAT 
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10 Dyspozycja zapisu  na wypadek śmierci: 

za przyjęcie/zmianę/ odwołanie  

 

30,00 zł                                             

(od każdego zapisobiorcy) 

 

11 Wypłata środków z rachunku z tytułu spadkobrania 30,00 zł                                               

(od każdego spadkobiercy) 

12 Za wydanie  na wniosek  posiadacza rachunku historii 

rachunku  za okres poprzedzający  bieżący miesiąc 
30,00 zł w tym VAT 

13 Za sporządzenie  duplikatu wyciągu lub odpisu innego 

dokumentu 

10,00 zł  w tym VAT                                          

(za każdy duplikat                       

lub odpis) 

14 Polecenie przelewu SEPA: 

1) do banków krajowych 

2) do banków zagranicznych 

 

20,00 zł 

4,00 zł  

15 Polecenie przelewu SORBNET 30,00 zł 

 

Tabela 2. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 

1 Za otwarcie rachunku lokaty Bez opłat 

2 Za wykonanie przelewu na rachunki w bankach innych niż 

PBS 
20,00 zł 

3 Za wykonanie na zlecenie klienta blokady wkładu 

oszczędnościowego w związku z zawarciem przez klienta 

umów z innymi bankami i klientami. 
50,00 zł 

4 Za realizację tytułów egzekucyjnych z rachunków 

terminowych lokat  oszczędnościowych 

10,00 zł                                                 

za każdy przelew 

5 Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia 

informującego o posiadaniu wkładów/o stanie wkładów 

oszczędnościowych 

30,00 zł w tym VAT 

6 Dyspozycja zapisu  na wypadek śmierci:                                           

za przyjęcie/zmianę/ odwołanie 
30,00 zł 
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7 Wypłata środków z rachunku z tytułu spadkobrania 30,00 zł                                             

(od każdego spadkobiercy) 

8 Za likwidację lokaty w przypadku nie dotrzymania terminu 1,00 zł 

9 Polecenie przelewu SEPA: 

1) do banków krajowych 

2) do banków zagranicznych 

 

20,00 zł 

4,00 zł 

10 Polecenie przelewu SORBNET 30,00 zł 

 

Tabela 3. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe  

                 (dotyczy umów zawartych do dnia 07.08.2018 r.) 

1 Za otwarcie rachunku  5,00 zł 

2 Za prowadzenie rachunku – miesięcznie począwszy od 

miesiąca  następnego po otwarciu rachunku 
4,00 zł 

3 Za przelew:  

1) na rachunki prowadzone w PBS  

2) na rachunki prowadzone w bankach innych niż PBS                                                                                                 

 

2,50 zł 

4,50 zł 

4 Za blankiety czekowe i przygotowanie ich do realizacji 1,00 zł                                               

(za każdy blankiet) 

5 Za przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych  10,00 zł 

6 Za odwołanie zastrzeżenia utraty blankietów czekowych  10,00 zł 

7 Za potwierdzenie czeku 5,00 zł 

8 Za wydanie na wniosek posiadacza rachunku historii 

rachunku  za okres poprzedzający bieżący miesiąc 
30,00 zł w tym VAT 

9 Za sporządzenie i wysłanie pisma – wezwania do spłaty 

salda debetowego na rachunku 
według kosztów rzeczywistych 

10 Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny                         

i odwrotnie 
20,00 zł 

11 Za realizację tytułów egzekucyjnych z rachunków 10,00 zł                                           
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bankowych  (za każdy przelew) 

12 Za sporządzenie duplikatu wyciągu lub  odpisu innego  

dokumentu  

20,00 zł w tym VAT  

(za każdy wyciąg lub dokument) 

13 Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o stanie 

środków na rachunku bankowym, obrotach  na rachunku, 

potwierdzenia prowadzenia rachunku, korzystania  lub 

nie korzystania z kredytów 

30,00 zł w tym VAT 

14 Dyspozycja zapisu  na wypadek śmierci: 

za przyjęcie/zmianę/odwołanie 

 

 

30,00 zł 

15 Wypłata środków z rachunku z tytułu spadkobrania 30,00 zł                                                     

(od każdego spadkobiercy) 

16 Polecenie przelewu SEPA: 

1) do banków krajowych 

2) do banków zagranicznych 

 

20,00 zł 

4,00 zł 

17 Polecenie przelewu SORBNET 30,00 zł 

Tabela 3a. Podstawowy Rachunek Płatniczy 

OGÓLNE USŁUGI POWIĄZANE Z RACHUNKIEM 

1 Pakiet 5 przelewów krajowych w miesiącu, w tym realizacja 

zlecenia stałego w placówce 

(z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego) 

Przelewy krajowe, realizacja zlecenia stałego   poza ww. pakietem 

są związane z opłatami wskazanymi w niniejszym dokumencie. 

 0 zł 

2 Pakiet 5 wypłat na terenie Polski kartą debetową wydaną do 

Podstawowego Rachunku Płatniczego z innych bankomatów 

niż bankomaty Grupy BPS 

Wypłaty kartą debetową w innych bankomatach  na terenie Polski 

poza ww. pakietem są związane z opłatami wskazanymi w 

niniejszym dokumencie. 

0 zł 

PŁATNOŚCI (Z WYJĄTKIEM KART PŁATNICZYCH) 
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1 Polecenie przelewu  

w placówce Banku za przelew 

w systemie bankowości internetowej/ za przelew 

w systemie bankowości internetowej za przelew na rachunek                      

w systemie SORBNET 

  

4,50 zł 

1,00 zł 

15,00 zł 

2 Polecenie przelewu wewnętrznego  

w placówce Banku za przelew 

w systemie bankowości internetowej/za przelew 

  

2,50 zł 

0,00 zł 

 

KARTY I GOTÓWKA 

1 Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności bezgotówkowych (od transakcji) 

  0,00 zł  

2 Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych (od transakcji) 

 2% min. 

10,00 zł 

3 Wydanie karty płatniczej 

[karty  debetowej] 

jednorazowo 0,00 zł 

4 Obsługa karty debetowej miesięcznie 0,00 zł 

5 Wypłata gotówki  0,00 zł 

6 Wpłata gotówki  0,00 zł 

INNE USŁUGI 

1 Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0,00 zł  

2 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (na wniosek 

Posiadacza rachunku) 

Za każdy miesiąc 

roku bieżącego 

 

10,00 zł                    

w tym 

VAT 

3 Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym  30,00 zł                   

w tym 

VAT 

4 Usługa bankowości elektronicznej  0 zł 
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Tabela 3b. Wygodne Konto 

Ogólne usługi związane z rachunkiem 

1 Za otwarcie rachunku  0,00 zł 

2 Za prowadzenie rachunku – miesięcznie począwszy od 

miesiąca  następnego po otwarciu rachunku 
6,00 zł 

3 Za przelew lub zlecenie jednorazowe:  

1) na rachunki prowadzone w PBS  

2) na rachunki prowadzone w bankach innych niż PBS                                                                                                   

 

 

2,50 zł 

4,50 zł 

4 Za wydanie na wniosek posiadacza rachunku historii 

rachunku  za okres poprzedzający bieżący miesiąc 
10,00 zł 

5 Za sporządzenie i wysłanie pisma – wezwania do spłaty 

salda debetowego na rachunku 
25,00 zł 

6 Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny                         

i odwrotnie 
20,00 zł 

7 Za realizację tytułów egzekucyjnych z rachunków 

bankowych (za każdy przelew) 
10,00 zł                                            

8 Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o stanie 

środków na rachunku bankowym, obrotach  na rachunku, 

potwierdzenia prowadzenia rachunku, korzystania  lub nie 

korzystania z kredytów 

20,00 zł 

9 Polecenie przelewu SEPA: 

1) do banków krajowych 

2) do banków zagranicznych 

 

20,00 zł 

4,00 zł 

10 Polecenie przelewu SORBNET 30,00 zł 

Dyspozycja zapisu na wypadek śmierci 

1 Za przyjęcie/zmianę/odwołanie 30,00 zł 

2 Wypłata środków z rachunku z tytułu spadkobrania                   

(od każdego spadkobiercy) 

30,00 zł                                                      
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Karty i gotówka 

1 1) za wydanie karty 

2) za użytkowanie karty 

0,00 zł 

0,00 zł 

2 Za nie zwrócenie karty przez Posiadacza na żądanie PBS 25,00 zł 

3 Za wydanie duplikatu karty 20,00 zł 

4 Za wznowienie karty Bez opłat 

5 Transakcje  bezgotówkowe Bez opłat 

6 Transakcje gotówkowe (podjęcie gotówki) w sieci 

bankomatów (Grupy BPS, SGB, BGŻ SA i Planet 

Cash4You) 

Bez opłat 

7 Transakcje gotówkowe: 

1)  w innych bankomatach w kraju; 

2) w punktach akceptujących kartę w kraju                         

(cash back) 

 

6,00 zł 

 

6,00 zł 

8 Transakcje gotówkowe: 

a)  w bankomatach akceptujących kartę za granicą; 

b) w punktach  akceptujących kartę  za granicą. 

 

2% min. 10,00 zł 

2% min. 10,00 zł 

9 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 dokonanych w walutach innych niż waluta rachunku 

bankowego. 

Bankowość elektroniczna 

1 1) za aktywację usługi 

2) za przelew do innego Banku 

3) za przelew na rachunek w systemie SORBNET 

3) za miesięczne użytkowanie 

0,00 zł 

1,00 zł 

20,00 zł 

0,00 zł 
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Rachunek oszczędnościowy 

1 1) za otwarcie rachunku 

2) za przelewy wewnętrzne 

3) za przelewy wewnętrzne w systemie bankowości 

internetowej 

0,00 zł 

2,50 zł 

Bez opłat 

 

Lokaty 

1 1) za otwarcie lokaty 

2) za likwidację lokaty w przypadku nie dotrzymania 

terminu 

3)  za wykonanie przelewu na rachunki w innych bankach 

4) za wykonanie na zlecenie klienta blokady lokaty                    

w związku z zawarciem przez klienta umów z innymi 

bankami i klientami 

5) za realizację tytułów egzekucyjnych z rachunku lokat 

(za każdy przelew)  

 

6) za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta                          

o posiadaniu lokat 

 

0,00 zł 

1,00 zł  

                                                                                                                     

20,00 zł 

 

50,00 zł 

 

10,00 zł 

 

30,00 zł w tym VAT 
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Tabela 4. Zlecenia stałe  

1 Za zlecenia stałe:  

1) złożenie/ odwołanie  zlecenia stałego 

2) złożenie/ odwołanie  zlecenia stałego w systemie IB 

3) wykonanie zlecenia stałego na rachunki prowadzone w 

PBS (za każdą  należność wymienioną w zleceniu) 

4) wykonanie zlecenia stałego na rachunki prowadzone w PBS 

(za każdą  należność wymienioną w zleceniu) w systemie IB 

5) wykonanie zlecenia stałego na rachunku prowadzone w 

bankach innych niż PBS (za każdą należność 

wymienioną w zleceniu) Uwaga: nie pobiera się 

dodatkowej opłaty za przelew; 

6) wykonanie zlecenia stałego na rachunku prowadzone w 

bankach innych niż PBS w systemie IB 

7) zmiany w zleceniu stałym (kwoty należności, rachunku, 

terminu wykonania zlecenia).  

 

1,50 zł 

Bez opłat 

1,00 zł 

 

Bez opłat 

 

3,00 zł 

 

1,00 zł 

 

2,50 zł 

 

Tabela 5. Polecenie zapłaty 

1 Przyjęcie upoważnienia do obciążania 

rachunku/modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty  

5,00 zł 

2 Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 1,00 zł 

Tabela 6. Usługa na hasło 

1 Usługa na hasło: 

1) złożenie dyspozycji  

2) zmiana dyspozycji 

3) miesięczne użytkowanie 

 

Bez opłat 

5,00 zł  

3,00 zł 
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Tabela 7. Inne czynności 

1 Za przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków gotówkowych 

(blankietów czekowych) niezależnie od ilości czeków oraz  

dowodu tożsamości 
20,00 zł 

2 Za zmianę karty wzoru podpisu 15,00 zł 

3 Za wydanie potwierdzenia karty wzoru podpisu 10,00 zł 

4 Za wykonanie  dyspozycji klienta  dotyczącej blokady 

środków  na rachunku z tytułu realizacji  umów zawartych  z 

innymi bankami i instytucjami 
50,00 zł 

5 Za przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 

bankowym jako zabezpieczenie należności innego banku 50,00 zł 

6 Za dostarczenie na adres korespondencyjny wskazany przez 

Klienta  wyciągu po każdej operacji częściej niż raz                        

w miesiącu 

5,00 zł                                                      

(za każdy wyciąg) 

7 Usługa SMS 0,40 zł za każdy sms,                         

nie mniej niż 2,00 zł 

miesięcznie 

8 Za dokonanie zaliczek na podatek dochodowy oraz składki 

zdrowotnej od rent i emerytur zagranicznych 
10,00 zł miesięcznie 

 

Tabela 8. Karty płatnicze. Wydawanie i obsługa kart VISA CLASSIC 

DEBETOWA 

1 Za wydanie karty Bez opłat 

2 Za użytkowanie karty  

Uwaga: Prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym 

nastąpiło wydanie karty. 

3,00 zł                               

(miesięcznie) 
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3 Za nie zwrócenie karty przez Posiadacza na żądanie PBS 25,00 zł 

4 Za wydanie duplikatu karty 20,00 zł 

5 Za wznowienie karty Bez opłat 

6 Transakcje  bezgotówkowe Bez opłat 

7 Transakcje gotówkowe (podjęcie gotówki) w sieci 

bankomatów (Grupy BPS, SGB, BGŻ SA i Planet Cash4You) 
Bez opłat 

8 Transakcje gotówkowe: 

3)  w innych bankomatach w kraju; 

4) w punktach akceptujących kartę w kraju (cashback). 

 

6,00 zł 

6,00 zł 

9 Transakcje gotówkowe: 

c)  w bankomatach akceptujących kartę za granicą; 

d) w punktach  akceptujących kartę  za granicą. 

 

2% min. 10,00 zł 

2% min. 10,00 zł 

10 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 dokonanych w walutach innych niż waluta rachunku 

bankowego. 

 

Tabela 9. Internet Banking 

1 Aktywacja usługi: 

1)  przelew do innego Banku 

2) za przelew na rachunek w systemie SORBNET 

3) miesięczne użytkowanie   

20,00 zł 

1,00 zł 

20,00 zł 

5,00 zł 

 

 

 

 

 



 

15 | S t r o n a  

 

Rozdział III. Kredyty 

1 Prowizja – od kwoty przyznanego kredytu 2,00  %                                                      

(nie mniej niż 50 zł) 

2 Za zmianę, na wniosek klienta warunków umowy kredytu 

dotyczących:  

1) prolongaty terminu spłaty całości, części kredytu 

lub odsetek 

2) zabezpieczenia kredytu 

3) innych warunków umowy 

2,00 %                                                              

(nie mniej niż 50,00 zł) 

150,00 zł 

50,00 zł 

3 Sporządzenie  i wydanie opinii bankowej 
50,00 zł w tym VAT 

4 Badanie wpisów w Księdze Wieczystej nieruchomości  Jednorazowo za każdą KW 

10,00 zł  

5 Za wydanie na wniosek klienta informacji i pism o 

charakterze zaświadczeń 

30,00 zł w tym VAT 

6 Sporządzenie i wysłanie do zapłaty /rat/ kredytu lub 

odsetek – od każdego monitu 

Uwaga: Prowizję pobiera się od kredytobiorcy 

 

(według kosztów rzeczywistych) 

7 Za wystawienie zezwolenia  na wykreślenie z księgi 

wieczystej wpisu hipoteki na rzecz PBS 

20,00 zł 

8 Za sporządzenie  wniosku  o wpis zastawu do Rejestru 

Zastawów 

50,00 zł 

 Za sporządzenie wniosku  o wykreślenie zastawu z 

Rejestru Zastawów 

30,00 zł 
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KLIENCI  INSTYTUCJONALNI  

Rozdział I. Obrót gotówkowy 

Tabela 1. Wpłaty gotówki przekazywane na rachunki 

1 Od wpłat gotówkowych na rachunki osób fizycznych 

prowadzone w PBS w Knyszynie   0,00 zł  

2 Od wpłat gotówkowych na rachunki pozostałych 

podmiotów, w tym  rachunki  podmiotów gospodarczych, 

rachunki jednostek samorządu terytorialnego oraz rachunki 

jednostek organizacyjnych j.s.t., rady rodziców itp. 

prowadzone w PBS w Knyszynie                    

(nie dotyczy posiadacza tego rachunku*) 

0,30% kwoty operacji 

 minimum  3,00  zł od 

transakcji 

nie więcej niż 200,00 zł od 

transakcji 

3 Od wpłat  gotówkowych na rachunki w innych bankach 

krajowych 

0,50% kwoty operacji 

minimum 4,00 zł                                               

od rachunku 

nie więcej niż 200,00 zł od 

rachunku 

 

  

 

 

*- nie dotyczy wpłat gotówkowych na rachunek własny klienta 

Tabela 2. Wypłaty 

1 Od wypłat gotówkowych z rachunków bieżących i 

pomocniczych umiejscowionych w PBS, z zastrzeżeniem 

ust. 2: 

1) rolnicy 

2) firmy 

 

 

0,25 % kwoty operacji                  

(nie mniej niż  2,50 zł) 

0,5 % kwoty operacji              

(nie mniej niż 2,50 zł)  

2 Od wypłat gotówkowych z rachunków  bieżących i 

pomocniczych nie zgłoszonych z co najmniej 1-dniowym 

wyprzedzeniem od 20 000 zł 

0,1 % kwoty operacji 
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Tabela  3. Inne czynności 

1 Za wymianę  banknotów  i monet w walucie polskiej  

jednej wartości  na inne wartości (opłatę  pobiera się jeżeli 

wymianie podlega kwota wyższa niż 100,- zł) 

0,5% kwoty operacji                

(nie mniej niż 3,50 zł) 

2 Za wydanie potwierdzenia (odpisu dokumentu) dokonania 

wpłaty lub wypłaty w kasach Banku na żądanie klienta 

(dotyczy klientów  nie posiadających rachunku w Banku) 

30,00 zł w tym VAT (opłatę 

pobiera się z góry) 

 

Rozdział II. Obsługa rachunków 

Tabela 1. Otwarcie rachunku bankowego (dotyczy umów zawartych                        

do dnia  30 listopada 2019 r.) 

1 Bieżącego i pomocniczego firm 20,00 zł 

2 Bieżącego rolnikom 10,00 zł 

3 Dodatkowego na wyodrębnione cele (Np. zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych) 

20,00 zł 

4 Lokat terminowych Bez opłat 

5 Rachunki VAT Bez opłat 

(dotyczy umów zawartych od dnia  01 grudnia 2019 r.)  

1 Bieżącego i pomocniczego firm 0,00 zł 

2 Bieżącego rolnikom 10,00 zł 

3 Dodatkowego na wyodrębnione cele (Np. zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych) 

0,00 zł 

4 Lokat terminowych Bez opłat 

5 Rachunki VAT Bez opłat 
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Tabela 2. Prowadzenie rachunku bankowego (dotyczy umów zawartych do 

dnia  30 listopada 2019 r.)  

1 Bieżącego firm 20,00 zł 

2 Pomocniczego firm  20,00 zł 

3 Dodatkowego na wyodrębnione cele (Np. zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych) 

20,00 zł 

4 Bieżącego rolników 7,00 zł 

5 Lokat terminowych Bez opłat 

6 Rachunki VAT Bez opłat 

(dotyczy umów zawartych od dnia  01 grudnia 2019 r. ) 

1 Bieżącego firm 30,00 zł 

2 Pomocniczego firm  0,00 zł 

3 Dodatkowego na wyodrębnione cele (Np. zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych) 

0,00 zł 

4 Bieżącego rolników 15,00 zł 

5 Lokat terminowych Bez opłat 

6 Rachunki VAT Bez opłat 

 

Tabela 3. Opłaty za przelewy 

1 Na rachunki prowadzone w PBS  2,50 zł 

2 Na rachunki prowadzone w innych bankach niż PBS: 

) na rachunki ZUS 

) polecenie przelewu SORBNET 

 

 

4,50 zł 

4,50 zł 

30,00 zł 
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) Polecenie przelewu SEPA: 

1) do banków krajowych 

2) do banków zagranicznych  

 

20,00 zł 

4,00 zł 

3 Za wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia wykonania 

przelewu lub kopii przelewu 

20,00 zł w tym VAT 

4 Z rachunku VAT do Urzędu Skarbowego Bez opłat 

 

Tabela 4. Zlecenia stałe  

1 Za zlecenia stałe:  

1) złożenie/ odwołanie  zlecenia stałego 

2) złożenie/ odwołanie  zlecenia stałego w systemie IB 

3) wykonanie zlecenia stałego na rachunki prowadzone w 

PBS (za każdą  należność wymienioną w zleceniu) 

4) wykonanie zlecenia stałego na rachunki prowadzone w PBS 

(za każdą  należność wymienioną w zleceniu) w systemie IB 

5) wykonanie zlecenia stałego na rachunku prowadzone w 

bankach innych niż PBS (za każdą należność 

wymienioną w zleceniu) Uwaga: nie pobiera się 

dodatkowej opłaty za przelew; 

6) wykonanie zlecenia stałego na rachunku prowadzone w 

bankach innych niż PBS w systemie IB 

7) zmiany w zleceniu stałym (kwoty należności, rachunku, 

terminu wykonania zlecenia).  

 

1,50 zł 

Bez opłat 

1,00 zł 

 

Bez opłat 

 

3,00 zł 

 

1,00 zł 

 

2,50 zł 

 

Tabela 5. Polecenie zapłaty 

1 Przyjęcie upoważnienia do obciążania 

rachunku/modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty  

5,00 zł 

2 Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 1,00 zł 
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Tabela 6. Opłaty za blankiety czekowe i przygotowanie ich do realizacji 

1 Za każdy blankiet 1,00 zł 

2 Za potwierdzenie czeku 5,00 zł 

 

Tabela 7. Usługa na hasło  

1 Usługa na hasło: 

1) złożenie dyspozycji  

2) zmiana dyspozycji 

3) miesięczne użytkowanie 

 

Bez opłat 

Bez opłat 

3,00 zł 

 

Tabela 8. Internet Banking (dotyczy umów zawartych do dnia  30 listopada 

2019 r.)  

1 Aktywacja usługi: 

1) dla firm 

a) przelew do innego Banku 

b) przelew na rachunek w systemie SORBNET 

c) miesięczne użytkowanie   

d) przelew z rachunku VAT do Urzędu Skarbowego 

 

2) dla rolników 

a) przelew do innego Banku 

b) miesięczne użytkowanie 

 

20,00 zł 

1,00 zł 

20,00 zł 

10,00 zł 

Bez opłat 

 

20,00 zł 

1,00 zł 

8,00 zł 
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(dotyczy umów zawartych od dnia  01 grudnia 2019 r.)  

1 Aktywacja usługi: 

1) dla firm 

a) przelew do innego Banku 

b) przelew na rachunek w systemie SORBNET 

c) miesięczne użytkowanie   

d) przelew z rachunku VAT do Urzędu Skarbowego 

 

2) dla rolników 

a) przelew do innego Banku 

b) przelew na rachunek w systemie SORBNET 

c) miesięczne użytkowanie 

 

0,00 zł 

1,00 zł 

20,00 zł 

0,00 zł 

Bez opłat 

 

0,00 zł 

1,00 zł 

20,00 zł 

0,00 zł 

 

Tabela 9.  Internet Banking dla Firm 

1 Za usługi świadczone w systemie „Internet Banking dla Firm”  

1) za aktywację systemu Internet Banking dla Firm                     

2) wydanie Tokenu 

3) miesięczne użytkowanie 

4) za przelewy składane w systemie Internet Banking dla 

Firm : 

a) na rachunki prowadzone w PBS  

b) na rachunki prowadzone w innych bankach  niż 

PBS  

c) na rachunki ZUS 

 

 

200,00 zł 

100,00 zł plus VAT 

30,00 zł 

 

 

Bez opłat 

 3,00 zł 

4,50 zł 
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d) przelew z rachunku  VAT do Urzędu Skarbowego 

 

e) polecenie przelewu SORBNET 

Bez opłat 

20,00 zł 

 

Tabela 10. Karty płatnicze -  wydawanie i obsługa kart VISA BUSINESS 

DEBETOWA 

1 Za wydanie karty Bez opłat 

2 Za używanie karty  

Uwaga: Prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym 

nastąpiło wydanie karty. 

5,00 zł                        

(miesięcznie) 

3 Za nie zwrócenie karty przez Posiadacza na żądanie PBS 25,00 zł 

4 Za wydanie duplikatu karty 15,00 zł 

5 Za wznowienie karty Bez opłat 

6 Transakcje bezgotówkowe  Bez opłat 

7 Transakcje gotówkowe (podjęcie gotówki) w sieci bankomatów 

(Grupy BPS, SGB, BGŻ SA i Planet Cash4You), 

Bez opłat 

8 Transakcje gotówkowe: 

1)  w innych bankomatach w kraju; 

2) w punktach akceptujących kartę w kraju (cashback). 

 

6,00 zł 

6,00 zł 

9 Transakcje gotówkowe: 

1)  w bankomatach akceptujących kartę za granicą; 

2) w punktach  akceptujących kartę  za granicą. 

 

2% min. 10,00 zł 

2% min. 10,00 zł 

10 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 dokonanych w walutach innych niż waluta 

rachunku bankowego.  

 

 



 

23 | S t r o n a  

 

Tabela 11.  Inne czynności 

1 Za przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych 

niezależnie od ilości czeków  

20,00 zł 

2 Za wysłanie pisma wzywającego do spłaty powstałego salda 

debetowego na rachunku 

Według kosztów 

rzeczywistych 

3 Za wydanie na wniosek posiadacza rachunku pism 

(zaświadczeń) o stanie środków na rachunku bankowym, 

obrotach na rachunku, potwierdzenia prowadzenia rachunku, 

korzystania lub nie korzystania z kredytów. 

30,00 zł w tym VAT 

4 Sporządzenie i wydanie opinii bankowej 50,00 zł w tym VAT 

5 Za sporządzenie  duplikatu  wyciągu lub  odpisu innego 

dokumentu 

10,00 zł w tym VAT 

6 Za zmianę karty wzoru podpisu 15,00 zł 

7 Za wydanie potwierdzenia karty wzoru podpisu 10,00 zł 

8 Za wydanie na wniosek posiadacza rachunku historii rachunku 

za okres poprzedzający bieżący miesiąc 

30,00 zł w tym VAT 

9 Za dostarczenie  na adres korespondencyjny wskazany przez 

Klienta wyciągu po każdej operacji częściej niż raz                   

w miesiącu 

5,00 zł                                              

(za każdy wyciąg) 

10 Za wykonanie dyspozycji klienta dotyczącej blokady środków 

na rachunku z tytułu  realizacji  umów zawartych        z innymi 

bankami i instytucjami 

50,00 zł 

11 Za realizacje z rachunków bankowych tytułów egzekucyjnych 

za każdy przelew 

10,00 zł 

12 Za przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 

bankowym jako zabezpieczenie należności innego banku 

50,00 zł 

13 Usługa na hasło: 

1) złożenie dyspozycji  

2) zmiana dyspozycji 

3) miesięczne użytkowanie 

 

Bez opłat 

5,00 zł 

3,00 zł 
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14 Usługa SMS 0,40 zł za każdy sms, nie 

mniej niż 2,00 zł 

miesięcznie 

 

Rozdział III. Kredyty  

Tabela 1. Kredyty dla przedsiębiorców i rolników  

1 
Prowizja od kwoty przyznanego kredytu 

2 %                                                        

nie mniej niż 50 zł 

2 
Za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu 

dotyczących: 

a) prolongaty terminu spłaty całości, części kredytu 

i/lub odsetek; 

b) zabezpieczenia kredytu; 

c) innych warunków umowy w tym konwersję. 

2,00 % prolongowanej kwoty 

kredytu lub odsetek nie mniej 

niż 50,00 zł 

 

150,00 zł 

 

50,00 zł 

3 Od wpłat z tytułu spłaty kredytu i odsetek oraz za 

bezgotówkową wypłatę kredytu w terminie wynikającym z 

umowy kredytowej 

Bez opłat 

4 

Za wydanie promesy udzielenia kredytu 
0,10 % kwoty objętej promesą 

nie mniej  niż 70,00 zł 

5 Za wydanie na wniosek klienta informacji i pism o 

charakterze zaświadczeń 
30,00 zł w tym VAT 

6 Za wystawioną opinię 50,00 zł w tym VAT 

7 Badanie wpisów w Księdze Wieczystej nieruchomości  Jednorazowo za każdą KW 

10,00 zł  

8 Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty /rat/ kredytu 

lub odsetek – od każdego monitu 

Uwaga: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy. 

Według kosztów rzeczywistych 

9 Za sporządzenie wniosku o wpis zastawu do Rejestru 

Zastawów 
50,00 zł 

10 Za sporządzenie wniosku o wykreślenie zastawu z Rejestru 

Zastawów 
20,00 zł 

11 Za wystawienie zezwolenia na wykreślenie z księgi 

wieczystej wpisu hipoteki na rzecz PBS 
20,00 zł 
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Tabela 2. Kredyty preferencyjne  dla przedsiębiorców i rolników 

 Wysokość prowizji i opłat na rzecz Banku pobierana jest zgodnie z obowiązującymi zasadami 

udzielania kredytów ARiMR 

1 Za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu 

dotyczących: 

a) prolongaty terminu spłaty całości, części kredytu i/lub 

odsetek; 

 

 

b) zabezpieczenia kredytu; 

 

c)  innych warunków umowy  

 

 

2,00 % prolongowanej kwoty 

kredytu lub odsetek nie mniej 

niż 50,00 zł 

 

150,00 zł 

 

50,00 zł 

2 Od wpłat z tytułu spłaty kredytu i odsetek oraz za 

bezgotówkową wypłatę kredytu w terminie wynikającym z 

umowy kredytowej 

Bez opłat 

3 

Za wydanie promesy udzielenia kredytu 
0,10 % kwoty objętej promesą 

nie mniej  niż 70,00 zł 

4 Za wydanie na wniosek klienta informacji i pism o 

charakterze zaświadczeń 
30,00 zł w tym VAT 

5 
Za wystawioną opinię 

50,00 zł w tym VAT 

 

6 Badanie wpisów w Księdze Wieczystej nieruchomości  Jednorazowo za każdą KW 

10,00 zł  

7 Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty /rat/ kredytu 

lub odsetek – od każdego upomnienia 

Uwaga: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy. 

Według kosztów 

rzeczywistych 

8 Za sporządzenie wniosku o wpis zastawu do Rejestru 

Zastawów 
50,00 zł 

9 Za sporządzenie wniosku o wykreślenie zastawu z Rejestru 

Zastawów 
20,00 zł 

10 Za wystawienie zezwolenia na wykreślenie z księgi 

wieczystej wpisu hipoteki na rzecz PBS  
20,00 zł 

 


