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DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT  
Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH 

Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM 
 
 
 
 
Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Spółdzielczy w Kielcach 
 
Nazwa rachunku: RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWY AKO –   

AKADEMICKIE KONTO OSOBISTE 
 
Data: 12 grudnia 2018 roku 
 

 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: „Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku 

Spółdzielczym w Kielcach”, „Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe 

w zakresie podstawowego rachunku płatniczego w Banku Spółdzielczym w Kielcach”, 

„Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla pracowników instytucji 

finansowych w zakresie rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych „kont 

osobistych” w Banku Spółdzielczym w Kielcach” oraz „Taryfie prowizji i opłat za 

czynności i usługi bankowe w obrocie dewizowym w Banku Spółdzielczym                      

w Kielcach”. 

 Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym 

dokumencie, stanowiący załącznik do niniejszego dokumentu. 
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USŁUGA OPŁATY I PROWIZJE 

OGÓLNE USŁUGI POWIĄZANE Z RACHUNKIEM 

PŁATNOŚCI (Z WYJĄTKIEM KART PŁATNICZYCH) 

Polecenie przelewu w systemie ELIXIR realizacja polecenia 

przelewu na rachunki w 

innych bankach, złożonego 

w jednostce Banku 

realizacja polecenia 

przelewu na rachunki w 

innych bankach za 

pośrednictwem bankowości 

internetowej  

3,00 zł 

 

 

0,00 zł 

 

Polecenie przelewu w systemie 

SORBNET 

realizacja polecenia 

przelewu w kwocie równej 

lub większej niż jeden milion 

złotych 

realizacja polecenia 

przelewu w kwocie mniejszej 

niż jeden milion złotych  

20,00 zł 

 

 

30,00 zł 

 

Polecenie przelewu SEPA 

 

za przelew 15,00 zł 

 

Polecenie przelewu wewnętrznego 

 

realizacja polecenia 

przelewu na inne rachunki w 

Banku, złożonego w 

jednostce Banku oraz za 

pośrednictwem bankowości 

internetowej 

0,00 zł 

 

Polecenie przelewu w walucie obcej 

(w trybie standardowym – za przelew) 

przekaz pomiędzy 

rachunkami walutowymi 

prowadzonymi w Grupie BPS 

polecenie wypłaty złożone w 

jednostce Banku oraz za 

pośrednictwem bankowości 

20,00 zł 

 

 

0,30 %  
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internetowej min 30,00 zł 

max 300,00 zł 

Polecenie zapłaty rejestracja polecenia zapłaty 

realizacja polecenia zapłaty 

w Oddziale Płatnika 

(od każdej transakcji) 

0,00 zł 

1,50 zł 

Zlecenie stałe 

 

realizacja zlecenia stałego 

złożonego w jednostce 

Banku  

realizacja zlecenia stałego za 

pośrednictwem bankowości 

internetowej 

(od każdej transakcji) 

1,50 zł 

 

0,00 zł 

 

KARTY I GOTÓWKA 

Transgraniczna transakcja płatnicza 

przy użyciu karty debetowej do 

płatności bezgotówkowych 

  0,00 zł  

Transgraniczna transakcja płatnicza 

przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych 

wypłata gotówki w 

bankomatach akceptujących 

kartę za granicą 

wypłata gotówki w punktach 

akceptujących kartę za 

granicą 

(od każdej transakcji) 

6,00 zł 

 

 

2,00 % 

min.10,00 zł 

 

Wydanie karty płatniczej 

(karty  debetowej) 

 0,00 zł 

Obsługa karty debetowej 

(opłaty nie pobiera się w przypadku, gdy            

w poprzednim miesiącu kalendarzowym 

wartość transakcji bezgotówkowych 

opłata miesięczna 5,00 zł 
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dokonanych kartą wynosi co najmniej 

200,00 zł) 

Obsługa karty kredytowej Informacja znajduje się w 

DOKUMENCIE 

DOTYCZĄCYM OPŁAT Z 

TYTUŁU USŁUG 

ZWIĄZANYCH Z 

RACHUNKIEM 

PŁATNICZYM – KARTY 

KREDYTOWE 

 

Wypłata gotówki w jednostce Banku 

w bankomatach Banku 

Spółdzielczego w Kielcach 

w innych bankomatach w 

kraju za szóstą i każdą 

kolejną transakcję dokonaną 

w ciągu miesiąca 

kalendarzowego 

w punktach akceptujących 

kartę w kraju – Cash 

Advance 

(od każdej transakcji) 

kartą przez usługę CASH 

BACK  

(od każdej transakcji) 

0,00 zł 

0,00 zł 

 

4,00 zł 

 

 

5,00 zł 

 

 

1,00 zł 

Wpłata gotówki  0,00 zł 

INNE USŁUGI 

Prowadzenie rachunku  

płatniczego 

opłata miesięczna 1,50 zł 

Sporządzenie zestawienia  

transakcji płatniczych (wyciąg) 

 

na życzenie Posiadacza 

rachunku (dodatkowy wyciąg 

0,00 zł 

2,00 zł + VAT 
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z rachunku) 

Wystawienie zaświadczenia na temat 

rachunku płatniczego na pisemny 

wniosek Posiadacza rachunku  

 25,00 zł + VAT 

Telefoniczna usługa na hasło opłata miesięczna 15,00 zł 

Usługa bankowości internetowej BeS 

Konto 

 0,00 zł 

Powiadomienie SMS za każdy sms 

(opłata pobierana zbiorczo 

miesięcznie) 

0,30 zł 
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OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYTYCH W DOKUMENCIE 

DOTYCZĄCYM OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH 
Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM 

Rodzaj usług 

(czynności) 

Definicja 

 

Kredyt w rachunku płatniczym Kredyt w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym 

w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

kredycie konsumenckim oraz kredyt płatniczy, o którym 

mowa w art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych. 

Polecenie przelewu Usługa płatnicza polegająca na uznaniu rachunku 

płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza 

z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez 

dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek 

płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez 

płatnika. 

Polecenie przelewu SEPA  Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na 

umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z 

rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy 

odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców 

wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru 

płatności w euro (SEPA). 

Polecenie przelewu 

wewnętrznego 

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na 

umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między 

rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego 

dostawcę. 
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Polecenie przelewu w walucie 

obcej 

Usługa inicjowana przez płatnika 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. 

Polecenie zapłaty  Usługa płatnicza polegająca na obciążeniu określoną kwotą 

rachunku płatniczego płatnika na skutek transakcji 

płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę, dokonywanej na 

podstawie zgody, której płatnik udzielił odbiorcy, dostawcy 

odbiorcy lub dostawcy płatnika. 

Powiadamianie SMS Usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów 

dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem 

wiadomości SMS. 

Prowadzenie rachunku 

płatniczego 

Usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego 

na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie 

środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie 

transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub 

zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta. 

Sporządzenie zestawienia 

transakcji płatniczych 

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na 

sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek 

płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach 

rachunku płatniczego w danym okresie, 

w postaci papierowej albo elektronicznej. 

Transgraniczna transakcja 

płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności 

bezgotówkowych 

Usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych 

transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na 

terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym 

wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania 

karty. 

Transgraniczna transakcja Usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z 
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płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności 

gotówkowych 

rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego 

państwa członkowskiego za pomocą urządzenia 

umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy. 

Wydanie karty płatniczej  Usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, 

uprawniającej do wypłaty gotówki lub umożliwiającej 

złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem 

akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowanej 

przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych 

mu środków, w tym karty płatniczej w rozumieniu art. 2 pkt 

15 rozporządzenia (UE) 2015/751. 

Obsługa karty debetowej Usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty 

płatniczej, uprawniającej do wypłaty gotówki lub 

umożliwiającej złożenie zlecenia płatniczego za 

pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, 

akceptowanej przez akceptanta w celu otrzymania przez 

niego należnych mu środków, w tym karty płatniczej 

w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia (UE) 2015/751, 

jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty 

obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika. 

Obsługa karty kredytowej Usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty 

płatniczej, uprawniającej do wypłaty gotówki lub 

umożliwiającej złożenie zlecenia płatniczego za 

pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, 

akceptowanej przez akceptanta w celu otrzymania przez 

niego należnych mu środków, w tym karty płatniczej 

w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia (UE) 2015/751, 

jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty 

pomniejsza ustalony limit kredytowy. 

Wydanie zaświadczenia o 

posiadanym rachunku 

płatniczym 

Usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę 

prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z 

informacjami o rachunku płatniczym lub usługach 
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świadczonych konsumentowi. 

Wypłata gotówki Usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku 

płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia 

umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy. 

Telefoniczna usługa na hasło Usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego 

przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, 

umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda 

rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju 

dyspozycji do rachunku. 

Usługa bankowości 

internetowej 

Usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego 

przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku 

płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i 

transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub 

złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku. 

Zlecenie stałe Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym 

przekazywaniu środków pieniężnych w określonej 

wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek 

płatniczy odbiorcy. 

 
 


