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                           TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU – ZDROJU 

W ZAKRESIE PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekst jednolity z aneksami: 
- nr 1/2019 z 12.04.2019 r. 
- nr 2/2019 z 13.12.2019 r. 
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Lp. Rodzaj usług (czynno ści) Stawka  
obowi ązująca 

 I. OBSŁUGA PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO  
 

1. Otwarcie  podstawowego rachunku płatniczego bez opłat 
2. Prowadzenie podstawowego rachunku płatniczego bez opłat 
3. Wpłata  gotówki na podstawowy rachunek płatniczy dokonana w placówce 

Banku bez opłat 

4. Wypłata  gotówki z podstawowego rachunku płatniczego w placówce Banku bez opłat 
5. Poleceni e przelewu  wewnętrznego na inne rachunki prowadzone w Banku bez opłat 
6 Poleceni e przelewu  na rachunki prowadzone w innym banku krajowym bez opłat 
7 Realizacja zlecenia stałego  bez opłat 
8 Realizacja polecenia zapłaty  bez opłat 
9 Rejestracja dyspozycji zlecenia stałego  bez opłat 
10 Odwołanie lub modyfikacja  dyspozycji zlecenia stałego  bez opłat 
11 Rejestracja polecenia zapłaty  bez opłat 
12 Odwołanie lub modyfikacja polecenia zapłaty  bez opłat 

 
 

 
 II. SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ EBO  

Lp. Rodzaj usług (czynno ści)  Stawka obowi ązująca 
1. Aktywacja systemu bez opłat 
2. Korzystanie z systemu bez opłat 
3. Metody autoryzacji:  
 a) Przesłanie kodu SMS autoryzującego dyspozycje płatnicze bez opłat 

4.  Przesłanie komunikatu SMS – za komunikat wg typu:  
 a) autoryzacja – logowanie dwuetapowe bez opłat 
 b) autoryzacja – operacje na rachunku bez opłat 
 c) hasło do logowania bez opłat 

5. Powiadomienie SMS o zmianie/stanie salda 0,30 zł. 
6. zablokowanie/odblokowanie dostępu do systemu EBO bez opłat  

 
 
 
 III. KARTY BANKOWE - KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC D EBETOWA1 

                                                 
1 w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja w wysokości – 3% wartości transakcji, przy 
stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego 

Lp. Rodzaj usług (czynno ści)  Stawka obowi ązująca 
1. Wydanie nowej karty bez opłat 
2. Wznowienie karty bez opłat 
3. Wydanie duplikatu karty bez opłat 
4. Obsługa karty bez opłat 
5. Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy 

użyciu karty do płatności bezgotówkowych 
 

bez opłat 

6 Wypłata gotówki  
6.1 pierwsze 5 transakcji w miesi ącu:  

6.1.1  we wskazanych bankomatach Grupy BPS SA, innych banków krajowych i 
terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku  

bez opłat 

6.1.2 w pozostałych bankomatach w kraju: bez opłat 
6.1.3 zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 

debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie EUR bez opłat 
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Lp. Rodzaj usług (czynno ści) Stawka  
obowi ązująca 

 IV.  INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ PODSTAWOWEGO 
RACHUNKU PŁATNICZEGO  

1. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego)  5,00 zł 

2. 
Wydanie, na wniosek posiadacza podstawowego rachunku płatniczego, 
zaświadczenia o posiadaniu rachunku, stanie środków na rachunku lub innej 
pisemnej informacji na temat rachunku 

bez opłat 

3. 
Dokonanie z rachunku wypłaty z tytułu spadkobrania i realizacji dyspozycji 
na wypadek śmierci. 
Uwaga: opłata pobierana od każdej wypłaty 

40,00 zł  

4. Wyciąg z rachunku bankowego bez opłat 

5. Wyciąg z rachunku bankowego sporządzany na wniosek Posiadacza 
rachunku. 5,00 zł.  

6. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego 
tytułu na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. 

0,5 % 
wyegzekwowanej 

kwoty 
min. 40,00 zł,  
max. 100,00 zł 

7. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu 
zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę:  

 a) z Bankiem, bez opłat 
 b) z innymi bankami. 50,00 zł 

8. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 30,00 zł 
9. Zmiana wzoru podpisu posiadacza rachunku/pełnomocnika 20,00 zł 
10. Udzielenie informacji telefonicznej na hasło o rachunku bez opłat 
11. Wydanie potwierdzonej kopii lub odpisu umowy rachunku 20,00 zł 

 

6.1.4 zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie obcej, 
innej niż EUR oraz poza EOG 

bez opłat 

6.1.5 w punktach akceptujących kartę w kraju bez opłat 
6.1.6 w punktach akceptujących kartę za granicą bez opłat 
6.2 za 6 i każdą kolejn ą transakcj ę  dokonan ą w ciągu miesi ąca 

kalendarzowego:    

6.2.1  we wskazanych bankomatach Grupy BPS SA, innych banków krajowych i 
terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku  

bez opłat 

6.2.2 w pozostałych bankomatach w kraju: 4,00 zł  
6.2.3 zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 

debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie EUR 4,00 zł  

6.2.4 zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie obcej, 
innej niż EUR oraz poza EOG 

2,00%, min 10,00 zł 
 

6.2.5 w punktach akceptujących kartę w kraju 2,00%, min 10,00 zł 
 

6.2.6 w punktach akceptujących kartę za granicą 2,00%, min 10,00 zł 
7. Cash back (od każdej transakcji) 2,00 zł 
8. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł 
9. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie świadczącym 

taką usługę bez opłat 

10. Zmiana danych Użytkownika karty bez opłat 
11. Zmiana limitów na karcie bez opłat 
12. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł 
13. Telefoniczne odblokowanie kodu  PIN na wniosek Użytkownika.  bez opłat 
14. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty. bez opłat 


