
Lp. Rodzaj usług (czynności)  ePakiet ePakiet Plus 

 IA.Pakiet Tryb pobierania stawka 

 Opłata za pakiet: miesięcznie 50,00zł 100,00zł 

1. Otwarcie rachunku: jednorazowo   

1.1 Bieżącego w ramach pakietu  30,00zł 30,00zł 

1.2 Pomocniczego w ramach pakietu  Bez opłat Bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku1: 

  

miesięcznie 
  

2.1  bieżącego,   0,00zł 0,00zł 

2.2  pomocniczego.   0,00zł 0,00zł 

3. System bankowości elektronicznej:    

   a) Home  Banking. 
 zgodnie z Rozdziałem I  

oddział VIIa Taryfy 
zgodnie z Rozdziałem I  

oddział VIIa Taryfy 

4. Wpłata gotówkowa2. 
 

Od kwoty  0,25% 

min.  2,50zł 

 0,15% 

min.  2,50zł 

5. Wypłata gotówkowa3. 

 

Od kwoty 0,25% 

min.2,50 zł 

0,15% 

min.2,50 zł 

6. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących4. 
 

Od transakcji 0,00 zł  0,00 zł  

7. Przelew na rachunek: Za przelew   

7.1   w Banku NBS:    

7.1.1       - w systemie bankowości elektronicznej,  Bez opłat Bez opłat 

7.1.2       - w placówce banku.  Bez opłat Bez opłat 

7.2   w innym banku krajowym w systemie ELIXIR:    

7.2.1 

      - w systemie bankowości elektronicznej, 

 zgodnie z Rozdziałem I  

oddział VIIa Taryfy 
 

pierwsze 20 szt w 

miesiącu bezpłatnie 

zgodnie z Rozdziałem I  

oddział VIIa Taryfy 
 

pierwsze 50 szt w 

miesiącu bezpłatnie 

7.2.2       - w placówce banku.  5,00 zł  5,00 zł  

8. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET    

8.1 W placówce banku Za przelew 15zł 15zł 

9. Administrowanie przelewem bez pokrycia. Za przelew 5,00 zł 5,00 zł 

10. Zlecenie stałe: 
Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 

Za zlecenie 
  

10.1    realizacja zlecenia stałego,  2,00 zł 2,00 zł 

10.2    zmiana/odwołanie zlecenia stałego.  2,50 zł 2,50 zł 

11. Polecenie zapłaty:    

11.1  z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku 

krajowym    

 
1zł 1zł 

11.2 Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty.  3,00 zł 3,00 zł 

12. Czeki krajowe:    

12.1 
  wydanie czeków  

Za czek Wg ceny zakupu 

powiększonej o 10% 

Wg ceny zakupu 

powiększonej o 10% 

12.2   potwierdzenie czeku Za czek 10 zł 10 zł 

12.3   inkaso czeku, Za czek 10 zł 10 zł 

12.4   przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. jednorazowo 20 zł 20 zł 

13. Udzielenie informacji o rachunku:    

13.1    telefonicznie na hasło5
   miesięcznie  5  zł 0,00 zł 

13.2    przekazywane informacji o wysokości salda na rachunku w formie 

komunikatu SMS  

Za SMS 
 0,29 zł  0,29 zł 

14. Likwidacja pakietu  w ciągu 30 dni.  15 zł 15 zł 

15. Inne czynności. 
 zgodnie z Rozdziałem I  

oddział VI Taryfy 

zgodnie z Rozdziałem I  

oddział VI Taryfy 

 
 

 
 

 

                                                      
1
 od organizacji społecznych i politycznych pobiera się opłatę równą 5,00zł 

2
 w przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,20 pp. 

3 Wypłaty powyżej 20000zł należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej,  od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w 

wysokości 0,20% od kwoty przewyższającej 20000zł,  w przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera 
się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. 
4
  za wpływ bieżący nie uznaje się przelewów między rachunkami klienta,  uznanie rachunku wypłatą kredytu oraz zapadłych lokat,  opłatę 

pobiera się  niezależnie od opłaty pobieranej za przelew lub wypłatę. 
5
 opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 
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 KARTY PŁATNICZE VISA BUSINESS DEBETOWA 

Tryb pobierania 

 
 

1 
Wydanie pierwszej karty do rachunku: 

jednorazowo bez opłat 

 

bez opłat 

 

2 
Wznowienie pierwszej karty do rachunku: 

jednorazowo bez opłat 

 

bez opłat 

 

3 Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do pakietu jednorazowo 15zł 0,00zł 

4 Wydanie duplikatu karty. jednorazowo 0zł 0zł 

5 Płatność kartą Od transakcji bez opłat bez opłat 

6 Transakcje bezgotówkowe Od transakcji bez opłat bez opłat 

7 Transakcje gotówkowe Od transakcji bez opłat bez opłat 

7.1    we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych 

banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami6,    

Od transakcji 
Bez opłat Bez opłat 

7.2   w pozostałych bankomatach w kraju, Od transakcji 4,00 zł 4,00 zł 

7.3 
  w bankomatach akceptujących kartę za  granicą, 

Od transakcji 2,00% 

min. 10,00 zł 

2,00% 

min. 10,00 zł 

7.4   w punktach akceptujących kartę w kraju, Od transakcji 5,00zł 5,00zł 

7.5 
 w punktach akceptujących kartę za granicą. 

Od transakcji 2,00% 

min. 10,00 zł 

2,00% 

min. 10,00 zł 

7.6    w placówkach Poczty Polskiej. Od transakcji 5,00 zł 5,00 zł 

8 Sprawdzenie salda w bankomacie7. Od transakcji 2,00 zł 2,00 zł 

9 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku 

za okres przez niego wskazany. 

Od zestawienia 
3,00 zł 3,00 zł 

10 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. jednorazowo 8,00 zł 8,00 zł 

11 Zmiana danych Użytkownika karty. jednorazowo 3,00 zł 3,00 zł 

12 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty. Od transakcji 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

13 Awaryjne wydanie karty VISA Business za granicą po utracie karty. jednorazowo 1 500,00 zł 1 500,00 zł 

14 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty. jednorazowo 10,00zł 10,00zł 

 

                                                      
6

 lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 
7
  usługa dostępna w bankomatach świadczących taka usługę. 


