
Tryb pobierania opłaty

1. miesięcznie

2. miesięcznie

Tryb pobierania opłaty

1.

2. miesięcznie za każdy rachunek

3.

4.

5. naliczana od wypłacanej kwoty

6.

a)

b)

7.

a)

b) za każdy wyciąg

c)

d) za każdą przesyłkę

8.

a)

b)

9. za każdą zmianę

10. za każde zestawienie

11. za zmianę

Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku

Wyciągi

Wpłaty gotówkowe w wpłatomacie na rachunki bankowe

Tekst jednolity na dzień 01.01.2021r.

ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU

       II  RACHUNKI BANKOWE - KONTO EXTRA ZUS KONTO EXTRA ZUS

Otwarcie rachunku bankowego

Rozdział 1 Klienci Instytucjonalni

0,00 zł

Usługa SMS-SALDO wysyłane w dniu następnym po zmianie salda 3,00 zł

         I  RACHUNKI BANKOWE

Prowadzenie rachunku bankowego

miesięczny wyciąg z konta w formie papierowej udostępniany 1 raz w miesiącu i odbierany w 

oddziale Banku

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE

Wpłaty gotówkowe w kasie banku na rachunki bankowe

5,00 zł

0,00 zł

naliczana od wpłacanej kwoty
0,30% nie mniej niż 4,00 zł

0,15% nie mniej niż 2,00 zł

Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych 0,15% nie mniej niż 4,00 zł nie więcej niż 200,00 zł

Za przelewy z rachunków bankowych realizowane w placówce banku

za każdy przelew

5,00 zł

Zmiana pakietu rachunku 50,00 zł

30,00 zł

rachunku głównego

Zmiana karty wzorów podpisów

Za sporządzenie i wysłanie upomnienia

20,00 zł

dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w innych bankach

0,00 zł

wyciąg z konta w formie papierowej przesyłany częściej niż 1 raz w miesiąc na adres 

korespondencyjny
10,00 zł

rachunku pomocniczego

Likwidacja rachunku bankowego 

10,00 zł

6,00 zł

10,00 zł

wyciąg z konta w formie papierowej udostępniany częściej niż 1 raz w miesiącu i odbierany w 

oddziale Banku

miesięczny wyciąg z konta w formie papierowej przesyłany 1 raz w miesiącu na adres 

korespondencyjny
0,00 zł

dokonywane na rzecz klientów posiadających rachunki w BS Wschowa 0,00 zł
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Tryb pobierania opłaty

1.

rocznie z góry za każdy rok ważności 

karty, do kart , do których liczone są 

obroty opłata pobierana z dołu za rok 

lub miesiąc poprzedni

2. za każdą dyspozycję

3. od każdej zmiany

4.

a)

b)

c)

d)

e)

f) naliczana od wypłacanej kwoty

5.
za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

6.

7.

a)

b)

8.

a)

b)

9. miesięcznie

10. za każde zestawienie

11.

12.
naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia operacji

13. za każdą przesyłkę

14. naliczana od kwoty przekroczenia

15.

a)

b)

16.
naliczana w dniu rozliczenia, pobierana 

po wpływie środków na rachunek

17. za każdą kartę 

18. za każdą wypłatę 

19. za każde upomnienie/wezwanie 

3 określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB -Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności

równowartość w PLN 150,00 USD3 plus 

koszty operacyjne MasterCard

30,00 zł

miesięcznie, naliczana od kwoty 

transakcji wykonywanych w 

poprzednim cyklu rozliczeniowym

50,00 zł

równowartość w PLN 95,00 USD3 plus 

koszty operacyjne MasterCard

Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia

Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju

Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju

Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określanych w 

umowie o kartę

w kraju 

za granicą

1,00%

1,00%

Opłata za przekroczenie limitu transakcyjnego 5,00%

Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki

8,00 zł 8,00 zł

1 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
2 opłata miesięczna- niższa opłata obowiązuje, jeżeli zostaną rozliczone operacje bezgotówkowe w poprzednim miesiącu  min. 500 zł ; 0,00 zł - do AGRO Konto Młody Rolnik, karta z wizerunkiem AGRO zwolniona z opłaty za użytkowanie gdy 

zostaną rozliczone operacje bezgotówkowe w poprzednim miesiącu na łączną kwotę min. 500,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

Opłata za użytkowanie karty

za każde sprawdzenie

banków SGB

innych, niż wskazane w lit.a
za każdą zmianę

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

3 % min. 4,50 zł

0,00 zł

w bankomatach za granicą poza terenem EOG ( opłata pobierana od 15.12.2019r)

w bankomatach SGB oraz BPS S.A i zrzeszonych banków spółdzielczych

w kasach banków SGB ( przy uzyciu terminala POS)1

w kasach innych niż wskazane w lit. C (przy uzyciu terminala POS)1

Zastrzeżenie karty

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)

Wydanie nowego numeru PIN

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach

banków SGB

Zmiana PIN w bankomatach

Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta

innych, niż wskazanych w lit.a

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta

VISA BUSINESS ELECTRON

debetowa

Transakcje bezgotówkowe

3 % min. 4,50 zł

         III  KARTY PŁATNICZE

Rodzaj karty

w bankomatach za granicą (opłata pobierana do 14.12.2019r)

4,50 zł

6,00 zł/4,00 zł 2

0,00 zł

charge

40,00 zł

3 % min. 4,50 zł

Opłata za wypłatę gotówki

4,50 zł 2 % min. 4,50 zł

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek Klienta

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji naliczana od 

wypłacanej kwoty

3 % min. 4,50 zł

w bankomatach innych, niż wskazane w lit.a

7,00 zł

3 % min. 4,50 zł 3 % min. 4,50 zł

MASTERCARD BUSINESS

5,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

3 % min. 3,50 zł 3 % min. 3,50 zł

1,00 zł

3,00 zł 3,00 zł

4,50 zł

7,00 zł

45,00 zł 45,00 zł

5,00 zł 5,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

3%

0,00 zł
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1. miesięcznie* 1,00 zł 1,00 zł1 0,00 zł 6,00 zł 12,00 zł
0,00 zł /             

20,00 zł 3

2.

a)

b)

3. naliczana od wypłacanej kwoty

4. za każdy przelew

a) 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 1,00 zł 3,00 zł 4,00 zł

b)

5.

5.1

a) 3,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 3,00 zł 5,00 zł 7,00 zł

b)

c)

5.2

a) 1,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

b)

c)

6.

6.1

a)

b)

6.2

a)

b) 2,00 zł 4,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 4,00 zł 0,00 zł

c)

d)

6.3

a)

b) 1,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

c)

d)

6.4 

a)

b)

7. za każde zawiadomienie 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł

za każdą dyspozycję 

z tytułu ubezpieczenia wykupionego w BS Wschowa

Senior Konto Profit Konto Premium Konto

15,00 zł

25,00 zł

5,00 zł

25,00 zł

"Konto za złotówkę" S-Konto

za każdy przelew

Realizacja przelewu złozonego za pośrednictwem usług bankowości 

elektronicznej 

na rachunki prowadzone w BS Wschowa

na rachunki prowadznone w innych bankach niż BS Wschowa 

z tytułu spłat kredytów w BS Wschowa

I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania opłaty

Prowadzenie rachunku płatniczego

Wpłata gotówki

naliczana od wpłacanej kwotydokonywana na rachunek w placówce BS Wschowa

dokonywana na rachunek w urządzeniach samoobsługowych BS Wschowa

Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce BS Wschowa

Polecenie przelewu wewnętrznego

Polecenie przelewu

złożone w formie papierowej

na rachunki prowadzone w innych bankach niż BS Wschowa

za każdy przelew

na rachunki prowadzone w innych bankach niż BS Wschowa - realizowanych w 

systemie Express Elixir

na rachunki prowadzone w innych bankach niż BS Wschowa - realizowanych w 

systemie SORBNET

złożone w formie papierowej

złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

na rachunki prowadzone w innych bankach niż BS Wschowa 

za każdy przelew

na rachunki prowadzone w innych bankach niż BS Wchowa - realizowanych w 

systemie Express Elixir

na rachunki prowadzone w innych bankach niż BS Wchowa - realizowanych w 

systemie SORBNET

Zlecenie stałe

Realizacja przelewu złożonego w placówce BS Wschowa

z tytułu spłat kredytów w BS Wschowa

z tytułu ubezpieczenia wykupionego w BS Wschowa

Zawiadomienie pisemne o braku środków na realizację zlecenia stałego

"Wygodne Konto dla 
klientów ZUS"

Złożenie dyspozycji zlecenia stałego

za pośrednictwem bankowości elektronicznej

w placówce BS Wschowa

Rozdział 2 Klienci indywidualni

na rachunek w tym samym banku 

na rachunek w innym banku 

za każdą dyspozycję 

za każdą dyspozycję 

0,00 zł

1,00 zł

w placówce BS Wschowa 
za każdą dyspozycję 

0,00 zł

4,00 zł

0,00 zł

Modyfikacja dyspozycji zlecenia stałego 

za pośrednictwem bankowości elektronicznej 

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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8.

a)

9.

10.

a) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

b) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

c) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

d) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

11. 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

12. 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

13. 10,00 zł 10,00 zł 10,00zł 2 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

14. za każdy rozpoczęty miesiąc 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

15. za każdy blankiet

Tryb pobierania opłaty

1. miesięcznie

2. miesięcznie

Profit Konto Premium Konto"Konto za złotówkę" Senior KontoS-Konto
"Wygodne Konto dla 

klientów ZUS"

6,00 zł

0,00 zł

Zmiana rachunku wspólnego na indywidualny i odwrotnie

Zmiana pakietu rachunku

Polecenie zapłaty

realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika  

Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku  

płatnika 

Wyciągi

Pozostałe usługi:

I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania opłaty

miesięczny wyciąg z konta w formie papierowej udostępniany 1 raz w miesiącu 

i odbierany w oddziale Banku

od każdego sporządzonego 

wyciągu

wyciąg z konta w formie papierowej udostępniany częściej niż 1 raz w miesiącu 

i odbierany w oddziale Banku

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczej ( historia obrotów na rachunku - 

na wniosek klienta )       

Wydanie blankietu czekowego

* opłata pobierana 20-go dnia każdego miesiąca z wyjątkiem Senior Konto opłata pobierana 24-go dnia każdego miesiąca. Rachunki, do których liczone są wpływy miesięczne, opłata pobierana w następnym miesiącu za miesiąc poprzedni. Do wpływów  nie są liczone transakcje z tego 

samego numeru klienta (modulo).

Opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz w miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez bank, a opłaty pobrane z góry są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.

miesięczny wyciąg z konta w formie papierowej przesyłany 1 raz w miesiącu na 

adres korespondencyjny

wyciąg z konta w formie papierowej przesyłany częściej niż 1 raz w miesiącu na 

adres korespondencyjny

Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 

(prowizji nie pobiera się, gdy pełnomocnictwo udzielone jest w dniu otwarcia 

rachunku)

za każdą dyspozycję

2,50 zł

1 opłata obejmuje Pakiet: prowadzenie rachunku, wydanie i użytkowanie karty MasterCard zbliżeniowa 

3 0,00 zł opłata za prowadzenie rachunku dla klientów, którzy deklarują comiesięczny wpływ na rachunek w wysokości co najmniej 5.000,00 zł oraz wyciąg w wersji elektronicznej. Jeżeli nie będzie wpływów w tej wysokości oraz wyciągu w wersji elektronicznej opłata za prowadzenie 

rachunku 20,00 zł miesięcznie

2 nie dotyczy gdy rachunek jest przekształcany automatycznie przez bank

I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE

Usługa bankowości telefonicznej (Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o 
Powiadamianie SMS (Usługa SMS-SALDO wysyłane w dniu następnym po 

zmianie salda)

Konta osobiste (ROR, S-Konto, Senior Konto, M-Konto, 
Profit Konto, Premium Konto)

1,00 zł

za każdą dyspozycję
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1. miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2.

2.1 miesięcznie 6,00 zł 6,00 zł 4,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

2.2

a) 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł

b) 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł

3. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

4.

a) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

b) 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

c) 15,00 zł 25,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

5. 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

Profit Konto Premium KontoTryb pobierania opłaty Senior KontoS-Konto

usługa informacyjna SMS SALDO 24H (SMS-y wysyłane automatycznie po 

każdej zmianie salda)

wydanie pierwszego (dla Posiadacza i / lub Współposiadacza)

II BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

wydanie kolejnego

"Wygodne Konto dla 
klientów ZUS"

"Konto za złotówkę"

usługa bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego 

wchodzą

powiadomienie SMS o zalogowaniu się do bankowości elektronicznej 

opłata za przekazywanie SMS Kod (służący do logowania oraz autoryzacji 

transakcji)

Usługa bankowości elektronicznej 

Powiadomienie SMS

Zablokowanie / odblokowanie  usługi bankowości elektronicznej

Wydanie numeru identyfikacyjnego i kodu dostępu do usługi bankowości 

elektronicznej

wydanie duplikatu

Opłata za użytkowanie aplikacji Token Mobilny
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Tryb pobierania opłaty Karta mobilna VISA

debetowa z funkcją 

zbliżeniową

1.
miesięcznie z góry za każdy 

miesiąc ważności karty 2,00 zł/0,00 zł 2
"Konto za złotówkę" 

0,00 zł 5

Wygodne Konto 

dla klientów ZUS 

0,00 zł

2.

a) 0,00 zł 0,00 zł

b) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

c) 3% min 5,00zł 3% min 5,00zł 3% min 5,00zł

d) 3% min 10,00zł 3% min 10,00zł 3% min 10,00zł

e) 3% min. 10 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł

3
naliczana od wypłacanej 

kwoty
3% min 5,00zł 3% min 5,00zł 3% min 5,00zł

4.
za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji
1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

5. za każdy numer PIN 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł

6.

a) 4,50 zł 4,50 zł

b) 7,00 zł 7,00 zł

c) 0,00 zł 0,00 zł

7.

a) 0,00 zł 3 1,00 zł 1,00 zł

b) 1,50 zł 1,50 zł

8. miesięcznie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł

Mastercard 

debetowa z funkcją zbliżeniową

         III KARTY PŁATNICZE
VISA Electron / 

Mastercard /Visa 
"młodzieżowa" 

VISA Electron MAESTRO

Rodzaj karty

Obsługa karty płatniczej S Konto -2,00 zł
4,00 zł, Premium Konto -

4,00 zł/2,00 zł1
2,00 zł S-Konto; 2,00 zł 

SENIOR; 4,00 zł PROFIT

Wypłata gotówki

w bankomatach SGB oraz BPS S.A i zrzeszonych banków 

spółdzielczych
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

w kasach banków SGB ( przy użyciu terminala POS)3 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

3% min 5,00zł 3% min 5,00zł 3% min 5,00zł

w kasach innych banków, niż wskazane w lit.b (przy użyciu 

terminala POS)3 3% min 10,00zł 3% min 10,00zł 3% min 10,00zł

w bankomatach za granicą (poza terytorium państw 

członkowskich EOG) 4
3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej 

do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa 

członkowskiego EOG) 

3% min 5,00zł 3% min 5,00zł 3% min 5,00zł

za każdą wypłatę, pobierana 

w dniu rozliczenia operacji, 

naliczana od wypłacanej 

kwoty

w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w lit.a

4,50 zł

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

Wydanie nowego numeru PIN 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł

za każdą zmianę

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach

Zmiana PIN w bankomatach

banków SGB 4,50 zł 4,50 zł

banków SGB 0,00 zł
za każde sprawdzenie

0,00 zł 0,00 zł

innych, niż wskazane w lit.a 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł

2,58 zł 2,58 zł

innych, niż wskazane w lit.a 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 2,58 zł

0,00 zł 0,00 zł

debetowa
debetowa i debetowa z 

funkcją zbliżeniową

w aplikacji mobilnej 0,00 zł
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9. za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

10. za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł

11.

a) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

b) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

c) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

12.
naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia 

operacji
3% 0,00 zł 0,00 zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

5 0,00 zł przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min. 500 zł, w przeciwnym wypadku 1,50 zł 

 dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG;

5,00 zł 5,00 zł

Transakcja bezgotówkowa

0,00 zł

5,00 zł
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na 

życzenie klienta

wydanie karty płatniczej - usługa polegającą na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art.2 pkt 15a ustawy;

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia 

transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych  - usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych 

0,00 zł

transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych - usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego 

Opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz w miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez bank, a opłaty pobrane z góry są zwracane w części za 

niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.

0,00 zł

obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej,o której mowa w art.2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu 

usługa bankowości telefonicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie 

Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w 

ciągu 3 dni roboczych)
45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł

0,00 zł

3 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS

1 2,00 zł jeżeli transakcje bezgotówkowe przy użyciu karty w danym miesiącu kalendarzowym będą powyżej 1.000,00 zł oraz wyciąg w wersji elektronicznej;  opłata za użytkowanie karty pobierana w 

następnym miesiącu za miesiąc poprzedni,

4 Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym

transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej 

do płatności bezgotówkowych ( na terytorium innego państwa 

człnkowskiego EOG);

3% 3%

2 0,00 zł gdy klient posiada inną kartę debetową

Przez określenia użyte, dotyczące klientów indywidualnych, w niniejszej taryfie należy rozumieć:
powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;

0,00 zł

Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej 

niż PLN
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