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Część: VII          Tabela opłat i prowizji związana z obrotem dewizowym Banku      
                                                  Spółdzielczego w Gliwicach 

 

Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania Stawka 
1. Obsługa rachunku 

1. 

Otwarcie rachunku 
a) bieżącego walutowego 
b) oszczędnościowo - 

rozliczeniowego w walutach 
wymienialnych 

Jednorazowo 
 

 

a) 15,00 zł 
b) 0,00 zł 

2. 

Prowadzenie rachunku płatniczego 
a) bieżącego rachunku 

walutowego  
b) walutowego rachunku 

oszczędnościowo - 
rozliczeniowego  

Miesięcznie – opłata 
pobierana w ostatnim 

dniu miesiąca 

a) 10,00 zł 
 

b) 0,00 zł 

3. 

Wpłata gotówki 
a) na rachunki bieżące 
 
b) na rachunki oszczędnościowo 

- rozliczeniowe 

Każdorazowo 

 
a) 0,33% od kwoty wpłaty nie mniej jednak 

niż 3,50 zł 
b) 0,00 zł 

4.  

Wypłata gotówki 
a) z bieżących rachunków 

walutowych 
b) z walutowych rachunków 

oszczędnościowo - 
rozliczeniowych  

Każdorazowo 
a) 0,20% od kwoty wypłaty nie mniej 

jednak niż 3,00 zł 
b) 0,00 zł 

5. 
Polecenie przelewu wewnętrznego 
w walucie obcej

1
 

Każdorazowo 0,00 zł 

6. 
Polecenie przelewu w walucie 
obcej (nie dotyczy SEPA)

2
  

Każdorazowo 
 za przekaz 

15,00 zł 

7. 

Przesłanie wyciągu z rachunku: 
a) Jeden raz w miesiącu  
b) Więcej niż jeden raz w 

miesiącu 

Każdorazowo - opłata 
pobierana z chwilą 

sporządzenia 
dokumentu 

 
a) 0,00 zł 
b) 2,00 zł + koszty wysyłki – za każdy 

kolejny wyciąg w miesiącu 
kalendarzowym 

8. 
Zamknięcie rachunku w terminie 
30 dni od dnia otwarcia rachunku 

Jednorazowo 20,00 zł 

9. 
Blokada środków na rachunku 
(rachunkach) Klienta 

Każdorazowo od 
każdego 

zablokowanego 
rachunku 

30,00 zł 

10. Dyspozycja na wypadek śmierci Każdorazowo 25,00 zł  

                                                 
1
 Realizacja polecenia przelewu na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Gliwicach 

2
 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. 



 

 

Tabela opłat i prowizji 
obowiązuje od 24.03.2022 roku 

2 

 

11. 

Wydanie opinii o: 
a) sytuacji ekonomicznej Klienta  
b) sytuacji ekonomicznej i 

wiarygodności kredytowej 
Klienta 

Każdorazowo 
a) 50,00 zł 
b) 100,00 zł 

12. 
Wydanie zaświadczenia o 
posiadanym rachunku płatniczym

3
 

Każdorazowo 35,00 zł 

13. Usługa bankowości telefonicznej Miesięcznie – opłata 
pobierana w ostatnim 

dniu miesiąca 

10,00 zł 

14. 
Zryczałtowana opłata pocztowa 
„opłata porto” 

Każdorazowo 15,00 zł 

15. 
Reklamacja przekazu w obrocie 
dewizowym 

Każdorazowo 75,00 zł + koszty banków trzecich 

2. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym
4
, otrzymywanych z banków krajowych i 

zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno - rentowe 

1. Polecenie przelewu SEPA
5
 Każdorazowo 0,00 zł 

2.  Polecenie wypłaty
6,7

  Każdorazowo 15,00 zł 

3. 

Zlecenie poszukiwania przekazu 
w obrocie dewizowym/ 
postępowanie wyjaśniające 
wykonane na zlecenie Klienta 

Każdorazowo 100,00 zł + koszty banków trzecich
8
  

4.  
Odwołanie zlecenia, o którym 
mowa w pkt. 3 

Każdorazowo  
20,00 zł + koszty rzeczywiście poniesione przez 
Bank Spółdzielczy w Gliwicach 

5. Usługa bankowości telefonicznej Miesięcznie – opłata 
pobierana w ostatnim 

dniu miesiąca 

10,00 zł 

3. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 

1. 
Polecenie przelewu SEPA

5
  

a) do banków krajowych 
b) do banków zagranicznych 

Każdorazowo Opisane w Części I Rachunki bankowe  

2.  Polecenie wypłaty
6,7 

Każdorazowo 15,00 zł
9
 

                                                 
3
 Zaświadczenia różne 

4
 Przekaz w obrocie dewizowym: transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty i przelew SEPA. 

5
 Przelew SEPA: transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz 

Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu 
SEPA, spełniająca następujące warunki:  

1) waluta transakcji EUR; 
2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie 

IBAN,; 
3) koszty „SHA”; 
4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 
5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA – SCT 

(SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku 
BPS.S.A. 

6
 Polecenie wypłaty: skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej 

instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polegająca dokonanie przelewu 
określonej kwoty pieniężnej na rzecz odbiorcy (beneficjenta) 
7
 Opłaty nie pobiera się dla rachunków ROR PLUS „UKRAINA”, ROO „UKRAINA” w okresie od 24.03.2022 do 

30.06.2022r.  
8
 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku Spółdzielczego w Gliwicach. 

9
 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7., 

w przypadku opcji kosztowej „OUR” 
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3. 
Polecenie przelewu w walucie 
obcej

2,7 Każdorazowo 15,00 zł 

4. 
Realizacja (sprzedaż) poleceń 
wypłaty w trybie „pilnym” w 
EUR,USD i GBP 

Każdorazowo 
150,00 zł

10
 

 
 

5. 

Zmiany/korekty odwołanie 
zrealizowanego przekazu w 
obrocie dewizowym, wykonanie 
na zlecenie BS 

Każdorazowo 100,00 zł + koszty banków trzecich 

6. 

Wydanie na prośbę Klienta 
zaświadczenia potwierdzającego 
wykonanie przekazu w obrocie 
dewizowym 

Każdorazowo 
20,00 zł  
 
Uwaga! Przekazywane w formie elektronicznej 

7. 
Zryczałtowane koszty banków 
pośredniczących pobierane z 
„góry” od poleceń wypłaty 

Każdorazowo 80,00 zł 

4. Inkaso dokumentowe / finansowe 

1. 

Inkaso dokumentów handlowych 
i/lub finansowych w zamian za 
zapłatę 
 

Każdorazowo 

60,00 zł +  koszty wysyłki kurierskiej 
 
Uwaga: w przypadku inkasa finansowego prowizję 
pobiera się od każdego weksla  

2. 

Inkaso dokumentów handlowych 
i/lub finansowych w zamian za 
akcept weksla lub weksel własny 
płatnika, gwarancje lub jego 
poręczenie 

Każdorazowo 60,00 zł + koszty wysyłki kurierskiej 

3. Oddanie weksla do protestu Każdorazowo Koszty notarialne 

 

 

 
Graniczne godziny przyjmowania przelewów do realizacji 

Polecenie przelewu wewnętrznego godziny pracy danej jednostki organizacyjnej Banku
11

 

Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR) godziny pracy danej jednostki organizacyjnej Banku
10 

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

17:00 

 
 

                                                 
10

 Opłatę wyszczególnioną w pkt 4 pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z punktem 1,2 i 3 
11

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


