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DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT  
Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM 

 

Nazwa handlowa rachunku płatniczego: Pol-Konto ZUS 

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

✓ Pełne informacje na temat opłat lub prowizji dotyczących pozostałych usług 
świadczonych i powiązanych z rachunkiem płatniczym zawiera aktualna Taryfa opłat 
i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy stanowiąca załącznik do wzorca 
umownego rachunku płatniczego.  

✓ Informacje obejmujące OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYTYCH W DOKUMENCIE 
DOTYCZĄCYM OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM 
PŁATNICZYM stanowią załącznik do niniejszego dokumentu.  
 

Lp. Usługa Tryb pobierania Stawka 

1. kredyt w rachunku płatniczym 

 
− prowizja przygotowawcza 

jednorazowo od 
kwoty 

0 zł 

− prowizja za udzielenie (odnowienie) 
jednorazowo od 

kwoty 
1% 

min. 50 zł 

− podwyższenie kwoty kredytu 
jednorazowo od 

kwoty  
1 % 

min. 10 zł 

− prolongowanie terminu spłaty kredytu 
jednorazowo od 

kwoty  
1,50% 

min. 50 zł 

− wystawienie i wysłanie wezwania do spłaty kredytu (rat 
kredytu) lub odsetek  

za wezwanie 10 zł 

− zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek 
Kredytobiorcy 

jednorazowo 30 zł 

− wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia, opinii lub, 
że klient nie figuruje jako dłużnik banku 

jednorazowo 30 zł 

− sporządzenie na wniosek kredytobiorcy kopii dokumentów, 
nie wymienionych z nazwy w Taryfie, a związanych z 
obsługą kredytu 

jednorazowo 30 zł 

2. polecenie przelewu 

 − realizowane w placówce Banku (oprócz US) za przelew 2,60 zł 

− realizowane w systemie bankowości BS online 
(oprócz US) 

za przelew 0,50 zł 

− realizowane w placówce Banku US  za przelew 3 zł 

− realizowane w systemie bankowości BS online US za przelew 1,50 zł 

3. polecenie przelewu SEPA za przelew 10 zł 

4. polecenie przelewu wewnętrznego 

 − realizowane w placówce Banku  za przelew 0 zł 

− realizowane w systemie bankowości BS online  za przelew 0 zł 



2 
 

5. polecenie przelewu w walucie obcej za przekaz 10 zł 

6. polecenie zapłaty 

 − założenie, aktualizacja lub odwołanie polecenia zapłaty od czynności 2 zł 

− realizacja polecenia zapłaty od czynności 1 zł 

7. powiadamianie SMS 

 usługa dla posiadaczy bankowości BS online 

 − autoryzacja operacji za pomocą kodu SMS za SMS 0 zł 

− informacja SMS o realizacji zlecenia, zmianie salda za SMS 0,50 zł 

usługa saldo na SMS (eSMS) dla Klientów nie posiadających bankowości BS online 

− wysłanie komunikatu SMS o zmianie salda za SMS 0,80 zł 

8. prowadzenie rachunku płatniczego 

 − otwarcie rachunku  jednorazowo 0 zł 

− prowadzenie rachunku  miesięcznie                   0 zł 

− likwidacja rachunku w ciągu 2 miesięcy od daty założenia za czynność  20 zł 

9. sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 

 − wyciąg miesięczny udostępniany w sposób określony w 
umowie 

od wyciągu 0 zł 

− wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu wysyłany 
przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju 

od wyciągu 5 zł 

− wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu wysyłany 
przez Bank drogą pocztową (listem poleconym) na terenie 
kraju 

od wyciągu 10 zł 

− sporządzenie potwierdzenia wykonania operacji na rachunku za dokument 1 zł 

− sporządzenie historii rachunku (wyciąg z rachunku) na 
wniosek Posiadacza za każdy miesiąc 

za dokument 

5 zł max 30 zł 
za cały rok 
(każdy rok 

liczony jest 
odrębnie) 

10. 
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności bezgotówkowych 

od operacji 0 zł 

11. 
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych 

od operacji 2% min 10 zł 

12. wydanie karty płatniczej jednorazowo 0 zł 

13. obsługa karty debetowej (opłata za posiadanie karty) 
miesięcznie,          

od karty 
0 zł 

14. obsługa karty kredytowej nie dotyczy 

15. 
wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku 
płatniczym 

za dokument 20 zł 

16. wypłata gotówki 

 − w kasie banku (Wypłaty gotówkowe dzienne w łącznej 
wysokości przekraczającej równowartość 20 000 zł należy 
awizować, najpóźniej do godziny 12.00 poprzedniego dnia 
roboczego w stosunku do dnia wypłaty. W przypadku 
awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym 
terminie pobiera się prowizję w wysokości 20 zł od kwoty 
awizowanej. W przypadku braku awizowania Bank może 
odmówić wypłaty gotówki. Prowizja za wypłatę -5 zł za każde 

za wypłatę 0 zł 
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rozpoczęte 5 000 zł powyżej kwoty awizowanej, lub w 
przypadku braku awizowania od wypłaty powyżej 20 000 zł.) 

 − w bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i sieci Planet 
Cash Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na 
stronie Banku (www.bsizbica.pl) 

od operacji 0 zł 

 − w pozostałych bankomatach w kraju od operacji 5 zł 

 − w placówkach innych banków lub punktach świadczących 
usługi wypłaty gotówki w terminalu płatniczym 

od operacji 4 zł 

17. wpłata gotówki 

 − w kasie banku za wpłatę 0 zł 

− we wpłatomatach banku od operacji 0 zł 

18. usługa bankowości telefonicznej od operacji 0 zł 

19. usługa bankowości elektronicznej od operacji 0 zł 

20. zlecenie stałe 

 założenie, modyfikacja zlecenia stałego 

− w placówce banku za zlecenie 2,50 zł 

− w systemie bankowości BS onLine za zlecenie 0 zł 

realizacja zlecenia stałego na rachunek w banku 

− w placówce banku za przelew 0 zł 

− w systemie bankowości BS onLine za przelew 0 zł 

realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku 

− w placówce banku za przelew 1,50 zł 

− w systemie bankowości BS onLine za przelew 0,50 zł 

 


