
Zostań naszym Klientem - przenieś rachunek do Powiatowego
Banku Spółdzielczego w Zamościu

Przeniesiemy bezpłatnie Twoje dotychczasowe konto do Powiatowego Banku Spółdzielczego w
Zamościu. 

Nowe  standardy  wprowadzone  do  polskiego  sektora  bankowego  umożliwiają  i  ułatwiają
przenoszenie rachunków bankowych (płatniczych) tym, którzy zdecydowali się skorzystać z usług
nowego banku.

Dokonamy  bezpłatnie  wszystkich  formalności  związanych  z  przeniesieniem  rachunku/usług
płatniczych do naszego Banku.   Pomożemy Ci dopełnić formalności związanych z przeniesieniem
dotychczasowego rachunku z innego banku. 

O zmianie  numeru  rachunku  poinformujemy Twojego  pracodawcę,  Urząd  Skarbowy oraz  inne
instytucje, które nam wskażesz. 

Konto  możemy przenieść  z  innego  banku lub  SKOK-u (Spółdzielczej  Kasy Oszczędnościowo-
Kredytowej) jeśli ma swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jak przenieść konto (rachunek płatniczy) do PBS w Zamościu?

1. Złożenie wypełnionego wniosku wraz z upoważnieniem o przeniesienie rachunku
płatniczego

Dokumenty można złożyć w dowolnej placówce PBS w Zamościu. Będą potrzebne Twoje dane
osobowe, dane dotyczące adresu zamieszkania oraz dotychczasowy numer rachunku. W przypadku

przenoszenia konta wspólnego pamiętaj, że będzie również wymagana obecność i dane
współposiadacza konta. 

2. Przekazanie upoważnienia  do Twojego dotychczasowego banku 

W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania od Ciebie upoważnienia, zwracamy się do Twojego
dotychczasowego banku o przekazanie informacji na temat świadczonych dla Ciebie usług.

3. Przenosimy Twoje dotychczasowe konto (rachunek płatniczy) do PBS Zamość

Dotychczasowy bank przekazuje nam niezbędne informacje o prowadzonych dla Ciebie usługach
w ciągu kolejnych 5 dni roboczych.

Przenosimy wszystkie lub wybrane przez Ciebie stałe zlecenia, polecenia zapłaty i polecenia
przelewu – od daty którą wskażesz we wniosku.

Twój dotychczasowy bank zamyka Twoje konto – jeżeli sobie tego życzysz.

4. Otwieramy Twoje nowe konto (rachunek płatniczy)

W PBS w Zamościu możesz otworzyć rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy lub rachunek
oszczędnościowy. Korzystasz z niego od razu. Jeżeli już masz u nas konto, nie musisz otwierać

kolejnego – możesz przenieść same usługi płatnicze.
Przeniesienie usług takich jak polecenia zapłaty, zlecenia stałego może potrwać ok. 2 tygodni.
Upewnij się, że Twój dotychczasowy bank zrealizował przelewy zaplanowane w tym czasie.

https://www.credit-agricole.pl/kontakt/placowki-i-bankomaty
https://www.credit-agricole.pl/kontakt/placowki-i-bankomaty


Ile kosztuje przeniesienie konta (rachunku płatniczego) do Powiatowego Banku
Spółdzielczego w Zamościu?

Przeniesienie jest całkowicie bezpłatne. Pieniądze z Twojego dotychczasowego banku zostaną 
przelane na nowy rachunek w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Zamościu. Jedyne koszty, 
które mogą się pojawić będą wynikały z umowy z Twoim dotychczasowym bankiem.

Jakie konta (rachunki płatnicze) mogę przenieść?

Przeniesienie  konta  (rachunku  płatniczego)  możliwe  jest  wyłącznie  w  zakresie  dostępnym  w
ramach oferty i usług wykonywanych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu. Usługa
dotyczy  wyłącznie  rachunków  oszczędnościowo-rozliczeniowych  oraz  oszczędnościowych
płatnych na żądanie wraz z powiązanymi z nimi wybranymi usługami płatniczymi, tj. poleceniami
zapłaty i/lub zleceniami stałymi, i/lub saldem prowadzonym w złotych polskich. 

Wraz z przeniesieniem zmieni się numer Twojego rachunku. 

Czy istnieją przeszkody uniemożliwiające zamknięcie dotychczasowego konta 

(rachunku płatniczego)?

Mogą pojawić się sytuacje,  w których przeniesienie Twojego rachunku do Powiatowego Banku
Spółdzielczego  w  Zamościu  może  być  utrudnione.  Twój  dotychczasowy  bank  może  również
odmówić  zamknięcia  poprzedniego  rachunku.  Upewnij  się,  że  nie  posiadasz  nieuregulowanych
zobowiązań,  w  tym:  blokady  środków  na  rachunku,  zaległych  opłat,  niespłaconego  debetu.
W  przypadku  konta  wspólnego  upewnij  się,  że  współposiadacz  konta  wyraził  zgodę  na
przeniesienie  konta .

Szczegółowe informacje dotyczące przenoszenia rachunków dostępne są w każdej placówce 
Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu.
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