
 

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z 

TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z 

RACHUNKIEM PŁATNICZYM

Nazwa handlowa rachunku płatniczego: 

rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w 

walutach wymienialnych

prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0,00 zł

w placówce za przelew nie dotyczy

w systemie bankowości internetowej za przelew nie dotyczy
do banków krajowych 12,00 zł
do banków zagranicznych:
- w placówce Banku 4,50 zł
- w systemie bankowości internetowej 0,60 zł

-w PBS Zamość za przelew 0,00 zł
w systemie bankowości internetowej za przelew 0,00 zł
w walucie EUR (TARGET/SWIFT) -polecenie wypłaty:
-do banków krajowych 0,30%min.30,00 zł
-do banków zagranicznych 15,00 zł
w walucie obcej innej niż EUR (krajowy, zagraniczny)-polecenie 

wypłaty 0,30%min.30,00 zł
za zlecenie nie dotyczy

-na rachunki w PBS Zamość nie dotyczy
-na rachunki w innym banku krajowym nie dotyczy

-na rachunki w PBS Zamość 0,00 zł
-na rachunki w innym banku krajowym nie dotyczy

od transakcji nie dotyczy
od transakcji nie dotyczy
jednorazowo nie dotyczy
miesięcznie nie dotyczy

0,20 % min. 3,00 zł
0,00 zł

nie dotyczy
jednorazowo nie dotyczy

nie dotyczy
do 3 miesięcy włącznie nie dotyczy
powyżej 3 miesięcy nie dotyczy

nie dotyczy
kredyt konsumpcyjny nie dotyczy
kredyt hipoteczny 0,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

5,00 zł

10,00 zł
wydanie zaświadczenia o posiadanym 

rachunku płatniczym 20,00 zł

usługa bankowości telefonicznej nie dotyczy

usługa bankowości elektronicznej nie dotyczy

- raz w tygodniu nie dotyczy
- po każdej zmianie salda nie dotyczy

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 zawiera Taryfa opłat i prowizji 

bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu z dnia 16 września 2021 r. stanowiąca załącznik do wzorca umownego rachunku 

płatniczego.

*Niniejszy dokument przedstawia informacje o opłatach za korzystanie z reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem. Celem dokumentu jest 

pomoc Wnioskodawcom w porównaniu tych opłat z opłatami innych rachunków w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Zamościu i innych bankach.

*Informacje obejmujące objaśnienia pojęć zawartych w DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM 

PŁATNICZYM stanowią załącznik do niniejszego dokumentu.

Usługi Opłata
Ogólne usługi powiązane z rachunkiem

płatności (z wyjątkiem kart płatniczych)

polecenie przelewu:

polecenie przelewu SEPA: za przelew

polecenie przelewu wewnętrznego:
w placówce Banku:

polecenie przelewu w walucie obcej:

polecenie zapłaty:

zlecenie stałe:

w placówce Banku:

w systemie bankowości internetowej:

karty i gotówka
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
wydanie karty płatniczej
obsługa karty debetowej
wypłata gotówki
wpłata gotówki

kredyty w rachunku płatniczym i usługi powiązane
Rozpatrzenie wniosku kredytowego
Udzielenie kredytu ( w rachunku płatniczym)
Spłata całości lub części kredytu przed terminem

Prolongowanie terminu spłaty kredytu 

Podwyższenie kwoty kredytu
Zmiana innych postanowień Umowy kredytu 

na wniosek Kredytobiorcy
Sporządzanie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy
Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych nt. kredytu na wniosek Kredytobiorcy
Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy
Wysyłanie wezwań do zapłaty

inne usługi
sporządzenie zestawienia transakcji 

płatniczych (na wniosek Posiadacza 

rachunku)

za każdy miesiąc roku bieżącego

za każdy miesiąc roku poprzedniego

Powiadomienie SMS 
Uwaga: opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym usługa była 

aktywowana

   


