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 Dokument dotyczący opłat  

 

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Spółdzielczy w Gliwicach 

Nazwa rachunku: Rachunek Oszczędnościowo – Rozliczeniowy PLUS - UKRAINA 

Data: 17.11.2022r. 

 Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych 

z rachunkiem płatniczym. Umożliwi on Państwu porównanie tych opłat z opłatami za inne 

rachunki.  

 Dodatkowo mogą mieć zastosowanie opłaty za korzystanie z usług powiązanych z tym 

rachunkiem, które nie są wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje mogą Państwo 

znaleźć w Tabeli Opłat i Prowizji Banku Spółdzielczego w Gliwicach.  

 Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie. 

Usługa Opłata 

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem 

Prowadzenie rachunku płatniczego Miesięcznie: 
a) Do którego nie wydano żadnej karty 

płatniczej 
b) Do którego wydano jedną kartę 

płatniczą, niezależnie od jej rodzaju 
c) Do którego wydano więcej niż jedną 

kartę płatniczą 
Opłata ulega wzrostowi przy wydaniu 
kolejnej karty o 
nie więcej jednak niż 

 
0 zł1 / 7 zł 

 
0 zł1/ 7 zł 

 
 
 
 

2,00 zł 
15,90 zł  

Wydanie zaświadczenia o posiadanym 
rachunku płatniczym (na wniosek 
Posiadacza rachunku) 

Każdorazowo 35,00 

Sporządzenie zestawienia transakcji 
płatniczych (na wniosek Posiadacza 
rachunku) 

Za każdą stronę A4: 
a) za rok bieżący 
b) za rok ubiegły 
c) za dwa minione lata 
d) za trzy minione lata 
e) za cztery i więcej lat ubiegłych 

 
15,00 zł 
30,00 zł 
45,00 zł 
60,00 zł 
67,50 zł 

                                                           
1 Opłata obowiązuje w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia założenia rachunku. Po tym okresie 
Klienta obowiązuje opłata standardowa. 
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Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych) 

Polecenie przelewu wewnętrznego2 Każdorazowo 0,00 zł 

Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR)3 Każdorazowo - forma papierowa 
Każdorazowo – przelew internetowy 

3,00 zł 
0,00 zł  

Polecenie przelewu (w systemie EXPRESS 
ELIXIR)4 

Każdorazowo - forma papierowa 
Każdorazowo – przelew internetowy 

10,00 zł 
5,00 zł 

Polecenie przelewu (w systemie SORBNET) Każdorazowo 30,00 zł 

Polecenie przelewu SEPA 
a) do banków krajowych 

 
b) do banków zagranicznych na 

terenie EOG 

 
Każdorazowo - forma papierowa 
Każdorazowo – przelew internetowy 
Każdorazowo - forma papierowa 
Każdorazowo – przelew internetowy 

 
3,00 zł 
0,00 zł 
3,00 zł 
0,00 zł 

Polecenie przelewu w walucie obcej (nie 
dotyczy SEPA)5 

Każdorazowo 15,00 zł 

Polecenie zapłaty a) Złożenie/ rejestracja formularza zgody 
b) Realizacja polecenia 
c) Odwołanie polecenia 
d) Zawiadomienie o niezrealizowaniu 

polecenia z powodu braku środków 

0,00 zł 
0,00 zł 
0,00 zł 
5,00 zł 

Zlecenie stałe a) Złożenie / zmiana zlecenia 
b) Realizacja zlecenia w placówce Banku 
c) Odwołanie zlecenia 
d) Zawiadomienie o niezrealizowaniu 

zlecenia 

5,00 zł 
0,00 zł 
0,00 zł 
5,00 zł 

Karty i gotówka 

Transgraniczna transakcja płatnicza przy 
użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych 

Każdorazowo 0,00 zł  

Transgraniczna transakcja płatnicza przy 
użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych 

Jednorazowo od kwoty transakcji 
pobierana w dniu rozliczenia operacji 

a) Na terenie EOG 
b) Poza terenem EOD 

 
 

1,30 zł 
3% min. 

4,50 zł 

Wydanie karty płatniczej Jednorazowo 0,00 zł 

                                                           
2 Realizacja polecenia przelewu na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Gliwicach 
3
 Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana przez system ELIXIR, dla kwoty równej i wyższej od 

1 000 000 zł. realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla 
zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycja realizowana będzie 
w godzinach przyjmowania przelewów do realizacji w systemie SORBNET. 
4 Maksymalna kwota jednorazowego przelewu w systemie Express Elixir wynosi 20 000,00 zł 
5 Usługa polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika 
u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro. 
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Obsługa karty debetowej Miesięcznie 0,00 zł 

Wypłata gotówki w placówce Banku Każdorazowo 0,00 zł 

Wpłata gotówki w placówce Banku Każdorazowo 0,00 zł 

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane 

Udzielenie kredytu w rachunku 
płatniczym 

Usługa niedostępna  

Odnowienie kredytu w rachunku 
płatniczym 

Usługa niedostępna  

Inne usługi 

Usługa bankowości telefonicznej Miesięcznie 10,00 zł 

Usługa bankowości elektronicznej Miesięcznie 0,00 zł 

Powiadomienie SMS6 Miesięcznie, niezależnie od ilości 
powiadomień SMS w danym miesiącu 
kalendarzowym 

2,00 zł 

 

                                                           
6 Usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku za pośrednictwem 
wiadomości SMS. Opłata miesięczna pobierana jest za zamówioną usługę SMS pasywnych, 
niezależnie od ilości wysłanych w miesiącu kalendarzowym powiadomień SMS 


