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Część: VIII Oferta pakietowa  

b) Opłaty i prowizje związane z obsługą rachunków bankowych oraz bankowością elektroniczną  dla 
podmiotów detalicznych: 

 

 

                                                 
1
 Za przelew złożony w kanałach bankowości elektronicznej 

 

Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy PLUS  
TWOJE PIERWSZE KONTO 

1. Pierwsza wpłata na rachunek 
i minimalne saldo rachunku 

                                                10,00 zł 

2. Opłata stała za pakiet   Miesięcznie – opłata 
pobierana w ostatnim 

dniu miesiąca 

0,00 zł 

3. Prowadzenie rachunku płatniczego Miesięcznie – opłata 
pobierana w ostatnim 

dniu miesiąca 

0,00 zł 

4. Wydanie karty, wznowienie, 
wydanie kolejnej karty 

Jednorazowo 
0,00 zł 

5. Wypłaty z bankomatów 

Każdorazowo od kwoty 
transakcji pobierana 

w dniu rozliczenia 
operacji 

a) w bankomatach Banku 
Spółdzielczego 
w Gliwicach,  

b) w bankomatach SGB SA, 
BPS SA i zrzeszonych 
banków spółdzielczych, 

c) w bankomatach obcych, 
d) w ramach usługi cashback, 
e) transgraniczna transakcja 

płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych 

 na terenie EOG,  

 poza terenem EOG 

a) 0,00 zł 
 
 
b) 0,00 zł 
 
 
c) 1,30 zł 
d) 0,60 zł 
e)  
 
 
 

 1,30 zł 

 3% 
min. 
4,50 zł 

6. Polecenie przelewu (w systemie 
ELIXIR) 

Każdorazowo 
0,00 zł

1
 

7. Udostępnienie usługi bankowości 
elektronicznej 

Miesięcznie – opłata 
pobierana w ostatnim 

dniu miesiąca 
 

0,00 zł 

8. Usługa BLIK Każdorazowo 0,00 zł 
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 Realizacja polecenia przelewu na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Gliwicach 

3
 Polecenie przelewu w formie przelewu papierowego oraz w formie przelewu internetowego 

4
 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. 
5
 Maksymalna kwota jednorazowego przelewu w systemie Express Elixir wynosi 20 000,00 zł 

Rachunek oszczędnościowy PLUS  
TWOJE PIERWSZE KONTO 

1. Pierwsza wpłata na rachunek 
i minimalne saldo rachunku 

                                                100,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku płatniczego   Miesięcznie – opłata 
pobierana w ostatnim 

dniu miesiąca 

0,00 zł 

3. Wpłata gotówki Każdorazowo 0,00 zł 

4. Wypłata gotówki 
a) pierwsza wypłata w miesiącu 

kalendarzowym 
b) kolejna wypłata w miesiącu 

kalendarzowym 

 
a) jednorazowo 
 
b) każdorazowo 
 

 
a) 0,00 zł 
 
b) 5,00 zł 
 

5. Polecenie przelewu 
wewnętrznego
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a) pierwszy przelew w miesiącu 
kalendarzowym 

b) kolejna przelew w miesiącu 
kalendarzowym 

 
a) jednorazowo 
 
b) każdorazowo 
 

 
a) 0,00 zł 
 
b) 5,00 zł 
 

6. Polecenie przelewu
3
 (w systemie 

ELIXIR)
4
 

a) pierwszy przelew w miesiącu 
kalendarzowym 

b) kolejny przelew w miesiącu 
kalendarzowym 

 
 
a) jednorazowo 
 
b) każdorazowo 
 

 
 
a) 0,00 zł 
 
b) 5,00 zł 
 

7. Polecenie przelewu (w systemie 
EXPRESS ELIXIR)

5
 Każdorazowo 

 10,00 zł przelew w formie 
papierowej 

 5,00 zł przelew internetowy 

8. Polecenie przelewu (w systemie 
SORBNET) Każdorazowo 

30,00 zł 

9. Polecenie przelewu SEPA 
a) polecenie przelewu SEPA do 

banków krajowych 
b) polecenie przelewu SEPA do 

banków zagranicznych na 
terenie EOG 

Każdorazowo 

 
a) 5,00 zł  

 
b) 5,00 zł 

 

10. Opłata za: 
a) realizację tytułu 

wykonawczego oraz 
dokumentu mającego moc 
takiego tytułu 

b) sporządzenie noty 
memoriałowej i uznanie 
rachunku wierzyciela 

Jednorazowo 
po całkowitej realizacji 

zajęcia 

 
a) 2% od kwoty, nie mniej niż 10,00 zł i nie 

więcej niż 200,00 zł 
 
 
b) 5,00 zł 
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 Pakiet liczy 25 sms w danym miesiącu kalendarzowym 

11. Opłata za: 
a) złożenie dyspozycji wkładem 

na wypadek śmierci  
b) zmianę dyspozycji wkładem 

na wypadek śmierci  
c) odwołanie dyspozycji 

wkładem na wypadek  śmierci 

Każdorazowo 

 
a) 25,00 zł za każdą dyspozycję, 
 
b) 25,00 zł za każdą zmianę dyspozycji 

 
c) 25,00 za każde odwołanie dyspozycji 

12. Zmiana warunków umowy 
rachunku 

Każdorazowo 
35,00 zł 

13. Zmiana karty wzorów podpisów Każdorazowo 5,00 zł 

14. Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych (na wniosek 
Posiadacza rachunku):  
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 

Każdorazowo 

 
 
 
a) 15,00 zł za każdą stronę A4 
b) 30,00 zł za każdą stronę A4 
c) 45,00 zł za każdą stronę A4 
d) 60,00 zł za każdą stronę A4 
e) 67,50 zł za każdą stronę A4 

15. Usługa bankowości telefonicznej Miesięcznie – opłata 
pobierana w ostatnim 

dniu miesiąca  

10,00 zł 

16. Opłata za SMS pasywny Miesięcznie – opłata 
pobierana w ostatnim 

dniu miesiąca 

 3,00 zł – za pakiet
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 0,35 zł – za kolejne sms w danym miesiącu 
kalendarzowym 


