
Dział II. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Rachunek bieżący dla osób prowadzących działalność gospodarczą  WIELE ZA NIEWIELE

1. Otwarcie  rachunku 
1) głównego 0,00 zł
2) pomocniczego 15,00 zł

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie za każdy rachunek 10,00 zł

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek - 0,00 zł
4. Wypłaty gotówkowe z rachunku

1) do 40 000,00 zł 0,2% nie mniej niż 3,00 zł 
2) powyżej 40 000,00 zł awizowane do godziny 10 dnia poprzedzającego wypłatę 0,2% nie mniej niż 80,00 zł 
3) awizowane i nieodebrane 0,4% nie mniej niż 160,00 zł 
4) nieawizowane powyżej 40 000,00 zł 0,4% nie mniej niż 160,00 zł 

5. Przelewy w formie papierowej na rachunki za każdy przelew
1) prowadzone w PBS w Gostyniu bez opłat
2) prowadzone w innym Banku 3,00 zł

6. Zlecenia bezgotówkowe realizowane za pośrednictwem systemu SORBNET (usługa dostępna w placówkach bankowych w 
formie zleceń papierowych)

od każdego zlecenia 25,00 zł

7. Za wewnętrzne przekazanie środków z rachunku bieżącego dotyczącego własnej działalności gospodarczej lub rolniczej na 
rachunek ROR, a'vista własny lub współmałżonka 

od każdego przekazania 10,00 zł

8. Realizacja zlecenia stałego  na rachunek prowadzony w banku,  w innych bankach ( za wyjątkiem zleceń z tytułu 
ubezpieczenia kart płatniczych ) złożonego:

od każdego zlecenia

1)  w placówce PBS w Gostyniu
-  od każdego zlecenia 3,00 zł
-  od zlecenia ubezpieczenia na życie PZU  (zawartych do 31.03.2015r.) 5,20 zł

2) w systemie internetowym eBanknet 0,00 zł
9. Modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego

1)  w placówce PBS w Gostyniu 3,00 zł
2) w systemie internetowym eBanknet 0,00 zł

10. Odwołanie zlecenia stałego
1) w placówce PBS w Gostyniu 3,00 zł
2) w systemie internetowym eBanknet 0,00 zł

11. Realizacja pojedynczego polecenia zapłaty od każdego zlecenia 3,00 zł
12. Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty z rachunku dłużnika za każdą dyspozycję 5,00 zł

13. Za powiadomienie przez Bank o braku możliwości zrealizowania dyspozycji Zlecenia stałego lub Polecenia  zapłaty w 
związku z brakiem środków na rachunku klienta   

od każdego zlecenia 7,50 zł

14. Zmiana karty wzorów podpisów za każdą dyspozycję 20,00 zł
15. Za dokonanie zmiany rachunku z  indywidualnego na wspólny i odwrotnie za każdą dyspozycję nie dotyczy

16. Przyjęcie czeku do inkasa za każdą dyspozycję 15,00 zł

17. Za realizację zlecenia automatycznej lokaty weekendowej za każdą realizację otwarcia lokaty 2,00 zł

18. Wystawienie protokołu różnicy kasowej przy wpłatach w formie zamkniętej za każde wystawienie protokołu 10,00 zł

19. Wydanie książeczki czekowej za każdą dyspozycję 10,00 zł
20. Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego za każdą dyspozycję 15,00 zł
21. Zgłoszenie o utracie czeku i postępowanie umorzeniowe za każdą dyspozycję 25,00 zł
22. Zlecenia w obrocie dewizowym zgodnie z taryfą opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych PBS w 

Gostyniu

23. Dokonanie na wniosek klienta blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez  inny bank 
lub z innych tytułów ( nie dotyczy zabezpieczenia kredytów udzielonych przez PBS w Gostyniu, blokad związanych z 
realizacją zajęć egzekucyjnych oraz zleceń zagranicznych )

za każdą blokadę 50,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

jednorazowo w dniu otwarcia

naliczana od wypłacanej kwoty

za każdą dyspozycję

za każdą dyspozycję



24. Za sporządzenie i wysłanie upomnienia z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku 8) za każde upomnienie 25,00 zł

25. Za realizacje tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu za każde przekazanie 50,00 zł

26. Za sporządzenie:
1) odpisu wyciągu bankowego bez załączników za każdy dokument 10,00 zł
2) za każdy załącznik do wyciągu za każdy dokument 3,00 zł
3) wydanie potwierdzenia przelewu (kserokopii) za każdy dokument 5,00 zł
4) za każda stronę wydruku o obrotach na rachunku bankowym za każdą stronę wydruku 5,00 zł

27. Za sporządzenie klientom na ich wniosek:
   1)  informacji stwierdzającej posiadanie rachunku i/lub wysokość salda, obrotów na rachunku lub aktualnego zadłużenia za każdy dokument 70,00 zł

   2) opinii bankowej  o współpracy 3) za każdy dokument 150,00 zł + VAT

3) zaświadczenia potwierdzającego posiadanie i numer rachunku  za każdy dokument 10,00 zł
28. Telefoniczna informacja o koncie ( za wcześniejszym potwierdzeniem ustalonego pisemnie hasła) miesięcznie 5,00 zł

29. Za nadanie na zlecenie klienta  potwierdzenia przelewu/ wpłaty faxem od każdego zlecenia 3,00 zł

30. Odzyskanie przez Bank na wniosek klienta kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza 
rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 

za każdą dyspozycję 50,00 zł

31. Likwidacja rachunku bieżącego/pomocniczego za każdy rachunek, jednorazowo w dniu likwidacji 10,00 zł

"Wiele za niewiele"  karta Mastercard Business
32. Wydanie, wznowienie karty pierwszej i kolejnej za każdą kartę 0,00 zł
33. Wydanie: za każdą kartę 

1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 30,00 zł
2) nowej karty w miejsce utraconej 50,00 zł

34. Opłata za użytkowanie karty miesięcznie
1) pierwszej do rachunku 0,00 zł
2) kolejnej do rachunku 4,00 zł

35. Zmiana limitów transakcyjnych karty
1) limit transakcyjny bezgotówkowy za każdą zmianę 10,00 zł
2) limit transakcyjny gotówkowy (nie pobiera się opłaty w przypadku obniżenia limitu gotówkowego) za każdą zmianę 25,00 zł

36. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat
37. Opłata za wypłatę gotówki

1) w bankomatach sieci SGB, BPS bez opłat
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 4) 4,50 zł
3) w innych bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 3% min. 3,50 zł 
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt.2 4) 3% min. 4,50 zł 
5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) 3% min. 4,50 zł

6) Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa 
członkowskiego EOG)

naliczana od wypłacanej kwoty 3% min. 3,50 zł 

7) w ramach usługi cashback za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1,50 zł

38. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

bez opłat

39. Opłata za wysyłkę pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 4,50 zł

40. Opłata za wysyłkę kolejnego numeru PIN za każdy numer PIN 8,00 zł

41. Zmiana numeru PIN w bankomacie 
1) sieci SGB 4,50 zł
2) innych niż wskazane z pkt.1 7,00 zł

42. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach
1) banków sieci SGB bez opłat
2) innych niż wskazane z pkt.1 1,00 zł

KARTY PŁATNICZE DEBETOWE Tryb pobierania opłaty

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji, 
naliczana od wypłacanej kwoty

za każdą zmianę

za każde sprawdzenie



43. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3,00 zł
44. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł
45. Ubezpieczenie  - Pakiet bezpieczna karta miesięcznie

Classic 1,45 zł
Gold 2,55 zł
Ubezpieczenie  - Pakiet bezpieczny podróżnik miesięcznie
Classic 1,05 zł
Gold 2,95 zł
Ubezpieczenie  - Pakiet bezpieczna karta + bezpieczny podróżnik miesięcznie
Classic 2,05 zł
Gold 4,75 zł

Rachunek bieżący dla osób prowadzących działalność gospodarczą
46. Usługi w systemie eBanknet

1) aktywacja usługi - bez opłat
2) opłata za korzystanie z usługi - bez opłat
3) wykonanie przelewu zewnętrznego za każdy przelew 1,40 zł
4) wykonanie przelewu zewnętrznego - realizowane w systemie Express Elixir za każdy przelew 8,00 zł
5) wykonanie przelewu wewnętrznego za każdy przelew 0,00 zł
6) autoryzacja dyspozycji w systemie EbankNet z wykorzystaniem aplikacji mobilnej PBSGostynMobileNet14) od każdej dyspozycji 0,00 zł
7) autoryzacja dyspozycji w systemie eBankNet wykorzystaniem hasła SMS za każdy SMS 0,20 zł
8) blokada dostępu do usługi na zlecenie klienta za każda dyspozycję 5,00 zł
9) odblokowanie dostępu do usługi na zlecenie klienta za każdą dyspozycję, za wyjątkiem pierwszej 5,00 zł

10) dokonanie zmian sposobu dysponowania rachunkiem na wniosek klienta (aneks do umowy) za każdą dyspozycję 10,00 zł
11) doładowanie telefonu komórkowego PRE-PAID na rzecz BluMedia za każde zlecenie 0,00 zł

47. Usługi w systemie SMS
1) aktywacja usługi - bez opłat 
2) informacja za pośrednictwem usługi 5) od każdego SMS 0,30 zł
3) za zmianę konfiguracji przesyłanych informacji na wniosek klienta za każdą dyspozycję 5,00 zł

48. Usługi w systemie eCorpoNet
1) aktywacja usługi jednorazowo 100,00 zł
2) opłata za korzystanie z usługi miesięcznie 35,00 zł
3) wykonanie przelewu zewnętrznego za każdy przelew 1,40 zł
4) wykonanie przelewu zewnętrznego - realizowane w systemie Express Elixir za każdy przelew 8,00 zł (po wdrożeniu usługi)
5) wykonanie przelewu wewnętrznego za każdy przelew bez opłat
6) Autoryzacja dyspozycji w systemie eCorpoNet:

a) z wykorzystaniem hasła SMS za każdy SMS 0,20 zł
7) blokada dostępu do usługi na zlecenie klienta za każdą dyspozycję 10,00 zł
8) odblokowanie dostępu do usługi na zlecenie klienta za każdą dyspozycję 10,00 zł

9) dokonanie zmian sposobu dysponowania rachunkiem na wniosek klienta (aneks do umowy) za każdą dyspozycję 20,00 zł

5) informacja wysyłana w przypadku wpływu na rachunek powyżej kwoty 10,00 zł

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Tryb pobierania opłaty

3) na podstawie faktury wystawionej przez Bank
4) pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS

14) po udostepnieniu usługi przez Bank

8) w przypadku powstania zaległości w kwocie :  a)  powyżej 50,00 zł w przypadku rachunku bieżącego dla rolników, b)  powyżej 100,00 zł w przypadku rachunku bieżącego dla firm, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, organizacji społecznych 


