
  

 

Tabela opłat i prowizji 
  obowiązuje od 01.01.2023   
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Część: I Rachunki bankowe 

b) Opłaty i prowizje związane z obsługą rachunków bankowych klientów indywidualnych: 

  Rachunki  oszczędnościowo –  roz l i czeniowe  
  Rachunki  oszczędnościowo –  roz l i czeniowe „PLUS”  
  Rachunek oszczędnośc iowy  PLUS  
  Rachunek a’v i sta   
  Graniczne godz iny przy jmowania przelewów do rea l i zac j i  

 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania Stawka 
Rachunki oszczednosciowo - rozliczeniowe  

1. Pierwsza wpłata na rachunek 
i minimalne saldo rachunku 

                                                10,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku 
płatniczego* 
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 

Miesięcznie – opłata 
pobierana w ostatnim 

dniu miesiąca 

 
 

a) 8,00 zł   
 
 

b) 8,00 zł  
 

 
 

c) opłata ulega wzrostowi o 2,00 zł przy 
wydaniu kolejnej karty, nie więcej 
jednak niż do 12,00 zł miesięcznie 

3. Wpłata gotówki Każdorazowo 0,00 zł 

4. Wypłata gotówki Każdorazowo 0,00 zł 

5. Polecenie przelewu  
a) polecenie przelewu 

wewnętrznego
1
 

b) polecenie przelewu (w 
systemie ELIXIR)

2
 

 
 

c) polecenie przelewu SEPA 
do banków krajowych 
 
 

d) polecenie przelewu SEPA 
do banków zagranicznych 
na terenie EOG 

Każdorazowo 

 
a) 0,00 zł 

 
b)  
 3,00 zł przelew w formie papierowej 
 1,50 zł przelew internetowy  
 
c)   
 3,00 zł przelew w formie papierowej 
 1,50 zł przelew internetowy              
 
d) 
 3,00 zł przelew w formie papierowej 
 1,50 zł przelew internetowy              

6. Polecenie przelewu (w systemie 
EXPRESS ELIXIR)

3
 Każdorazowo 

 10,00 zł przelew w formie 
papierowej 

 5,00 zł przelew internetowy  

                                                 
*opłata nie jest pobierania w miesiącu, w którym rachunek został założony 
1
Realizacja polecenia przelewu na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Gliwicach 

2
 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. 
3
 Maksymalna kwota jednorazowego przelewu w systemie Express Elixir wynosi 20 000,00 zł 
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7. Polecenie przelewu (w systemie 
SORBNET) Każdorazowo 

30,00 zł 

8. Zlecenie stałe : 
a) złożenie / zmiana zlecenia 
b) realizacja zlecenia 
c) odwołanie zlecenia 
d) zawiadomienie o 

niezrealizowaniu zlecenia 

Każdorazowo 

 
a) 3,00 zł 
b) 1,50 zł 
c) 0,00 zł 
d) 5,00 zł 

9. Polecenie zapłaty  
a) złożenie / rejestracja 

formularza zgody 
b) realizacja polecenia  
c) odwołanie polecenia 
d) zawiadomienie o nie 

zrealizowaniu polecenia z 
powodu braku środków 

Każdorazowo 

 
a) 0,00 zł  

 
b) 0,00 zł 
c) 0,00 zł 
d) 5,00 zł 

10. 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 zł za każde odwołanie dyspozycji 

11. Usługa bankowości telefonicznej Miesięcznie – opłata 
pobierana w ostatnim 

dniu miesiąca 

10,00 zł 

12. Odpis wyciągu z rachunku 
bankowego z załącznikami z 
danego dnia:  

a) z bieżącego roku 
b) z lat ubiegłych   

Każdorazowo 

 
a) 10,00 zł za odpis + 5,00 zł za każdy 

załącznik  
b) 20,00 zł za odpis + 10,00 zł za każdy 

załącznik 

13. 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 

 

14. Blokada środków na rachunku  Każdorazowo 35,00 zł 

15. Zastrzeżenia w ROR Każdorazowo 50,00 zł 

16. Opłata za wydanie blankietu 
czekowego.  

Każdorazowo. Opłata 
pobierana z góry za każdy 

blankiet w momencie 
składania zamówienia 

1,50 zł 

17. Potwierdzenie czeku Każdorazowo 5,00 zł 

18. Przyjęcie czeku do inkasa Każdorazowo 5,00 zł 
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19. 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 

20. Wezwanie z tytułu powstania 
pozaumownego salda ujemnego 

Każdorazowo  
25,00 zł 
 

21. Wydanie zaświadczenia  o 
wykonaniu polecenia przelewu Każdorazowo 

5,00 zł 
 

22. Zmiana warunków umowy 
rachunku 

Każdorazowo 

35,00 zł  
 Opłata nie obowiązuje w przypadku 

dobrania przez Klienta dodatkowej 
usługi do posiadanego rachunku 

 Opłata obowiązuje w przypadku 
przekształcenia rachunku bankowego w 
inny

**
, indywidualnej negocjacji 

warunków prowadzenia rachunku 

23. Zmiana karty wzorów podpisów Każdorazowo 5,00 zł 

24. Opłata za niezrealizowanie 
zgłoszonej wypłaty gotówkowej 

Każdorazowo 
50,00 zł 

25. Przekazanie środków na wskazany 
numer rachunku w przypadku 
zamknięcia rachunku  

Jednorazowo 
10,00 zł 

26. Przeniesienie rachunku 
oszczędnościowo – 
rozliczeniowego dla klientów 
indywidualnych na polskim rynku 
bankowym 

Każdorazowo 

0,00 zł 

27.  Wydanie zaświadczenia o 
posiadanym rachunku płatniczym 

Każdorazowo 
35,00 zł 

28. Powiadamianie SMS
4
 Miesięcznie – opłata 

pobierana w ostatnim 
dniu miesiąca 

2,00 zł 

Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe  “PLUS” 

1. Pierwsza wpłata na rachunek 
i minimalne saldo rachunku  

                                                10,00 zł 

                                                 
**opłata zawieszona do 31.12.2023r. 
* opłata nie jest pobierania w miesiącu, w którym rachunek został założony 
4
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 
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2. Prowadzenie rachunku 
płatniczego* 
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 

Miesięcznie – opłata 
pobierana w ostatnim 

dniu miesiąca 

 
 

a) 7,00 zł 
 

b) 7,00 zł  
 
 

c) opłata ulega wzrostowi o 2,00 zł przy 
wydaniu kolejnej karty, nie więcej 
jednak niż do 15,90 zł miesięcznie 

3. Wpłata gotówki Każdorazowo 0,00 zł 

4. Wypłata gotówki Każdorazowo 0,00 zł 

5. Polecenie przelewu  
a) polecenie przelewu 

wewnętrznego
5
 

b) polecenie przelewu (w 
systemie ELIXIR)

6
 

 
 

c) polecenie przelewu SEPA 
do banków krajowych 
 
 

d) polecenie przelewu SEPA 
do banków zagranicznych 
na terenie EOG 

Każdorazowo 

 
a) 0,00 zł 
 
b)  

 3,00 zł przelew w formie papierowej 
 0,00 zł przelew internetowy  

 
c)  

 3,00 zł przelew w formie papierowej 
 0,00 zł przelew internetowy              

 
d) 

 3,00 zł przelew w formie papierowej 
 0,00 zł przelew internetowy              

6. Polecenie przelewu (w systemie 
EXPRESS ELIXIR)

7
 Każdorazowo 

 10,00 zł przelew w formie 
papierowej 

 5,00 zł przelew internetowy 

7. Polecenie przelewu (w systemie 
SORBNET) Każdorazowo 

30,00 zł 

8. Zlecenie stałe : 
a) złożenie / zmiana zlecenia 
b) realizacja zlecenia 
c) odwołanie zlecenia 
d) zawiadomienie o 

niezrealizowaniu zlecenia 

Każdorazowo 

 
a) 5,00 zł 
b) 0,00 zł 
c) 0,00 zł 
d) 5,00 zł 

9. Polecenie zapłaty  
a) złożenie / rejestracja 

formularza zgody 
b) realizacja polecenia  
c) odwołanie polecenia 
d) zawiadomienie o nie 

zrealizowaniu polecenia z 
powodu braku środków 

Każdorazowo 

 
a) 0,00 zł  

 
b) 0,00 zł 
c) 0,00 zł 
d) 5,00 zł 

                                                 
5
 Realizacja polecenia przelewu na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Gliwicach 

6
 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. 
7
 Maksymalna kwota jednorazowego przelewu w systemie Express Elixir wynosi 20 000,00 zł 
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10. 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 zł za każde odwołanie dyspozycji 

11. Usługa bankowości telefonicznej Miesięcznie – opłata 
pobierana w ostatnim 

dniu miesiąca 

10,00 zł 

12. Odpis wyciągu z rachunku 
bankowego z załącznikami z 
danego dnia:  

a) z bieżącego roku 
 

b) z lat ubiegłych   

Każdorazowo 

 
 
 
a) 10,00 zł za odpis + 5,00 zł za każdy 

załącznik  
b) 20,00 zł za odpis + 10,00 zł za każdy 

załącznik 

13. 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 

 

14. Blokada środków na rachunku  Każdorazowo 35,00 zł 

15. Zastrzeżenia w ROR „PLUS” Każdorazowo 50,00 zł 

16. Opłata za wydanie blankietu 
czekowego.  

Każdorazowo. Opłata 
pobierana z góry za każdy 

blankiet w momencie 
składania zamówienia 

1,50 zł 

17. Potwierdzenie czeku Każdorazowo 5,00 zł 

18. Przyjęcie czeku do inkasa Każdorazowo 5,00 zł 

19. 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 

20. Wezwanie z tytułu powstania 
pozaumownego salda ujemnego 

Każdorazowo  
25,00 zł 
 

21. Wydanie zaświadczenia  o 
wykonaniu polecenia przelewu Każdorazowo 

5,00 zł 
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22. Zmiana warunków umowy 
rachunku 

Każdorazowo 

35,00 zł  
 Opłata nie obowiązuje w przypadku 

dobrania przez Klienta dodatkowej 
usługi do posiadanego rachunku 

 Opłata obowiązuje w przypadku 
przekształcenia rachunku bankowego w 
inny

**
, indywidualnej negocjacji 

warunków prowadzenia rachunku 

23. Zmiana karty wzorów podpisów Każdorazowo 5,00 zł 

24. Opłata za niezrealizowanie 
zgłoszonej wypłaty gotówkowej 

Każdorazowo 
50,00 zł 

25. Przekazanie środków na wskazany 
numer rachunku w przypadku 
zamknięcia rachunku  

Jednorazowo 
10,00 zł 

26. Przeniesienie rachunku 
oszczędnościowo – 
rozliczeniowego dla klientów 
indywidualnych na polskim rynku 
bankowym 

Każdorazowo 

0,00 zł 

27.  Wydanie zaświadczenia o 
posiadanym rachunku płatniczym 

Każdorazowo 
35,00 zł 

28. Powiadamianie SMS
8
 Miesięcznie – opłata 

pobierana w ostatnim 
dniu miesiąca 

2,00 zł 

Rachunek oszczędnościowy PLUS 

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

9
 

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
10

 (w systemie 
ELIXIR)

11
 

a) pierwszy przelew w miesiącu 
kalendarzowym 

b) kolejny przelew w miesiącu 
kalendarzowym 

 
 
a) jednorazowo 
 
b) każdorazowo 
 

 
 
a) 0,00 zł 
 
b) 5,00 zł 
 

                                                 
**opłata zawieszona do 31.12.2023r. 
8
 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 
9
 Realizacja polecenia przelewu na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Gliwicach 
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7. Polecenie przelewu (w systemie 
EXPRESS ELIXIR)

12
 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 

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
13

  
 0,35 zł – za kolejne sms w danym miesiącu 

kalendarzowym 

Rachunek a’vista 

1. Pierwsza wpłata na rachunek 
i minimalne saldo rachunku 

                                                10,00 zł 

                                                                                                                                                         
10

 Polecenie przelewu w formie przelewu papierowego oraz w formie przelewu internetowego 
11

 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. 
12

 Maksymalna kwota jednorazowego przelewu w systemie Express Elixir wynosi 20 000,00 zł 
13

 Pakiet liczy 25 sms w danym miesiącu kalendarzowym 
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2. Prowadzenie rachunku płatniczego   Miesięcznie – opłata 
pobierana w ostatnim 

dniu miesiąca 

0,00 zł 

3. Wpłata gotówki Każdorazowo 0,00 zł 

4. Wypłata gotówki Każdorazowo 0,00 zł 

5. Polecenie przelewu 
wewnętrznego

14
 

Każdorazowo 0,00 zł 

6. Polecenie przelewu (w systemie 
ELIXIR)

15
 

Każdorazowo 3,00 zł 

7 Polecenie przelewu (w systemie 
EXPRESS ELIXIR)

16
 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) 3,00 zł  
 
b) 3,00 zł 

 

10. Likwidacja książeczki 
oszczędnościowej Jednorazowo 

2,00 zł 

11. Umorzenie książeczki 
oszczędnościowej Jednorazowo 

10,00 zł
 

12. 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 

13. 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 

14. Zmiana warunków umowy 
rachunku 

Każdorazowo 
35,00 zł 
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 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. 
16

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



  

 

Tabela opłat i prowizji 
  obowiązuje od 01.01.2023   

9 

 

15. 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 

16. Blokada środków na rachunku  Każdorazowo 35,00 zł 

17. Wydanie zaświadczenia o 
posiadanym rachunku płatniczym 

Każdorazowo 
35,00 zł 

18. Usługa bankowości telefonicznej Miesięcznie – opłata 
pobierana w ostatnim 

dniu miesiąca  

10,00 zł 

 
Graniczne godziny przyjmowania przelewów do realizacji 

Polecenie przelewu wewnętrznego
17

 godziny pracy danej jednostki organizacyjnej Banku
18

 

Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR) godziny pracy danej jednostki organizacyjnej Banku18 

Polecenie przelewu (w systemie EXPRESS ELIXIR) godziny pracy danej jednostki organizacyjnej Banku
18

 

Polecenie przelewu (w systemie SORBNET) 14:30 
Polecenie przelewu (realizowane za pośrednictwem 
bankowości elektronicznej w systemie ELIXIR) 

17:00 

Polecenie przelewu (realizowane za pośrednictwem 
bankowości elektronicznej w systemie EXPRESS 
ELIXIR) 

24 h 
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 Informacja na temat godzin pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych Banku dostępna jest na stronie 
internetowej Banku http://www.bsgliwice.pl/ 


