
Załącznik nr 1

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI
ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ 

DLA KLIENTOW INDYWIDUALNYCH
PBS W GOSTYNIU

ODDZIAŁ REGIONALNY W GÓRZE

Obowiązuje:

Gostyń, 2022

dotycząca produktów bankowych oferowanych do dnia 
wpisu do KRS połaczenia Banków

od dnia 01.03.2022 jednak nie wcześniej niż po wpisie do KRS połaczenia 
Powiatowewgo Banku Spółdzielczego w Gostyniu z Bankiem Spółdzielczym w 
Górze dla produktów, których zmiana powoduje korzyść dla Klienta, natomiast dla 
usług nowych i niekorzystnych dla Klienta zmiana wchodzi w życie z dniem 1 
czerwca 2022 r.

do Uchwały Zarządu PBS w Gostyniu 
nr 53/II/2022



b) Wpłat na poczet odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w banku oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce

c) Wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności

d) Wpłat wpisowego, wpłat i dopłat od udziału członkowskiego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu

13. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielenie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków gdy 
poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób o których mowa w art. 110 Prawa bankowego.

17.    Za usługi nietypowe i nie przewidziane w taryfie dyrektor/kierownik jednostki organizacyjnej Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych 
kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania o ile jest to racjonalnie uzasadnione.

14. Określone w taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów dotyczą kredytów i pożyczek udzielanych ze środków banku. 

W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami ( np. 
Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych) obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w taryfie.

15.    Określona w taryfie opłata dotycząca wezwania klienta do zapłaty zaległości/zaległych rat kredytu lub/i odsetek dotyczy  wezwania we 
wskazanym w umowie okresie rozliczeniowym. 

16.    Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki 
pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne

5. ROR – rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy

ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

1. Taryfa ma zastosowanie do czynności i usług bankowych realizowanych w placówkach Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu 
Oddział Regionalny w Górze w tym za pośrednictwem kanałów elektronicznych.

    b) w terminach ustalonych z klientem, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu

z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu 
zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient 
zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UŻYTE POJĘCIA w niniejszej taryfie oznaczają:
1. Bank – Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu Oddział Regionalny w Górze

2. SGB  lub Spółdzielcza Grupa Bankowa – zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. i banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia

3. SGB-Bank S.A. – bank zrzeszający

4. Taryfa – Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu Oddział Regionalny w Górze

12. Nie pobiera się prowizji i opłat od:

a) Wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych 
o ile taryfa nie przewiduje inaczej

2. Opłaty i prowizje od dokonywanych transakcji gotówkowych i bezgotówkowych pobierane są w momencie dokonywania czynności lub usługi 
bankowej z zastrzeżeniem ust. 4

3. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonywania 
operacji bankowych lub uiszczane gotówką w kasie.

4. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:

    a) niezwłocznie w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji

    b) cyklicznie

    c) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub w umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem

5. Opłaty cykliczne o których mowa w ust. 4 pkt. b pobierane są w następujących terminach:

    a) do 15 dnia każdego miesiąca w przypadku opłat za prowadzenie rachunków

9. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji, chyba że zawarte umowy stanowią inaczej. 
10. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz operacji bezgotówkowych obciąża 
pracownika wykonującego dyspozycje. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu wykonania operacji.

11. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija 
się a od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się po pełnego grosza w górę. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych  w polskich złotych 
od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 

6. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie 
ponosi odpowiedzialności - dotyczy wszystkich klientów ( z wyłączeniem prowizji i opłat związanych z udzieleniem kredytu konsumenckiego)

7. W przypadku, gdy taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od” – „do” dyrektor/kierownik jednostki organizacyjnej Banku może 
ustalić indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 

8. Dyrektorzy/kierownicy jednostek organizacyjnych Banku mogą ustalić odmienne stawki  opłat i prowizji zgodnie z instrukcją służbową w 
sprawie zasad stosowania indywidualnych warunków i cen produktów bankowych w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu 



Dział I. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych

1. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 5,50 zł* 10,00 zł

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek płatniczy - bez opłat 0,00 zł

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku płatniczego awizowane zgodnie z zapisami Regulaminu - bez opłat 0,00 zł
4. Polecenie przelewu w formie papierowej na rachunek: za każdy przelew

1) własny w ramach tego samego modulo bez opłat brak dostepności usługi
2) prowadzony w PBS w Gostyniu - przelew wewnętrzny 2 zł* 4,00 zł
3) prowadzony w innym banku 4 zł* 4,00 zł

4) na rachunku ZUS 4 zł* 7,00 zł
5. Polecenie przelewu realizowane za pośrednictwem systemu SORBNET (usługa dostępna w 

placówkach bankowych w formie zleceń papierowych)
od każdego zlecenia 35 zł* 40,00 zł

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

od każdego zlecenia

1)  realizacja w placówce Banku

- od każdego zlecenia 5,20 zł** 5,00 zł

2) w systemie internetowym eBanknet

- na rachunek prowadzony w Banku bez opłat bez opłat 

- na rachunek prowadzony w innym Banku 0,65 zł* 2,00 zł

7. Modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego za każdą dyspozycję

1) w placówce PBS w Gostyniu 10,00 zł** brak dostępności usługi

2) w systemie internetowym eBanknet bez opłat brak dostępnosci usługi

8. Odwołanie zlecenia stałego

1) w placówce PBS w Gostyniu 10,00 zł* 15,00 zł

2) w systemie internetowym eBanknet bez opłat brak dostępnosci usługi

9. Realizacja pojedynczego polecenia zapłaty od każdego zlecenia 5,20 zł** 5,00 zł

10. Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty z rachunku dłużnika za każdą dyspozycję 10,00 zł** 5,00 zł

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

za każda dyspozycję 9,50 zł** brak dostepności usługi

12. Ustanowienie/odwołanie pełnomocnictwa do rachunku za każdą dyspozycję 10,00 zł* 10,00 zł

13 Zmiana karty wzorów podpisów za każdą dyspozycję 10,00 zł* 15,00 zł

14. Za dokonanie zmiany rachunku z  indywidualnego na wspólny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł* 20,00 zł
15. Przyjęcie czeku do inkasa za każdą dyspozycję 15,00 zł** brak dostepności usługi

16. 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** 30,00 zł

17. Za  wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie 1) za każde upomn./wezw. do zapłaty 8,50 zł* 10,00 zł

18. Za sporządzenie i wykonanie polecenia przelewu przez Bank na rzecz organów egzekucyjnych ( 
komornik, ZUS, Urząd Skarbowy)

za każdy przelew 4,00 zł* 100,00 zł

19. Za sporządzenie:

1) zestawienia transakcji płatniczych za każdy dokument bez opłat brak dostepności usługi

2) za wydanie wyciągu na pisemny wniosek klienta (duplikat) za każdy dokument 10,00 zł* 15,00 zł

3) za każdy załącznik do wyciągu za każdy dokument 3,00 zł** brak dostepności usługi

4) wydanie potwierdzenia przelewu (kserokopii/duplikat)) za każdy dokument 5,00 zł* 15,00 zł

5) za każda stronę wydruku o obrotach na rachunku bankowym na pisemny wniosek klienta za każdą stronę wydruku 5,00zł** brak dostepności usługi

20. Za sporządzenie klientom na ich wniosek:

   1)  informacji stwierdzającej posiadanie rachunku płatniczego i/lub wysokość salda, obrotów na 
rachunku lub aktualnego zadłużenia 

za każdy dokument 200,00 zł** 30,00 zł + VAT

   2) opinii bankowej o współpracy 2) za każdy dokument 250,00 zł (z VAT)** brak dostepności usługi

3) zaświadczenia o numerze  rachunku płatniczego za każdy dokument 15,00 zł** brak dostepności usługi

21. Telefoniczna informacja o koncie ( za wcześniejszym potwierdzeniem ustalonego pisemnie hasła) miesięcznie 20,00 zł** 3,00 zł

22. Dyspozycja posiadacza rachunku na wypadek śmierci  

1) przyjęcie dyspozycji za każdą dyspozycję 5,00 zł** bez opłat

2) zmiana i odwołanie dyspozycji za każde odwołanie albo zmianę 10,00 zł* 50,00 zł

23. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 25,00 zł** 20,00 zł

24. Realizacja polecenia wypłaty za granicę od każdego zlecenia wg. TOiP za czynności i usługi 
bankowe w walutach wymienial w 

PBS w Gostyniu * 

20 zł + koszty banku 
pośredniczącego

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

za każdą dyspozycję 0,50% nie mniej niż 20,00 
zł **

20,00 zł

26. Wydanie pierwszej karty płatniczej  do rachunku - bez opłat 0,00 zł

27. Wydanie, wznowienie kolejnej karty płatniczej za każdą kartę 25,00 zł** 0,00 zł

28. Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce utraconej lub duplikatu karty w przypadku uszkodzenia za każdą kartę 25,00 zł** 20,00 zł

29. Obsługa karty debetowej miesięcznie 3,80 zł* 4,00 zł

30. Zmiana limitów transakcyjnych karty za każdą zmianę 10,00 zł* 20,00 zł

31. Transakcja bezgotówkowa: -

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opłat

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG 6), bez opłat

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych 

(na terytorium państwa członkowskiego EOG)6)

bez opłat

32. Opłata za wypłatę gotówki

1) w bankomatach sieci SGB, BPS bez opłat bez opłat

2) w kasach banków sieci SGB 4) 3,00 zł** 3,00 zł

3) w bankomatach w kraju innych niż wskazane w pkt. 1 3% min. 5,00 zł ** 2% min. 5,00 zł

4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt.2 4) 3% min. 10,00 zł** 3% min. 5,00 zł

5) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 6) 3% min. 10,00 zł** 3% min. 10,00 zł

6) w ramach usługi cashback za każdą wypłatę, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji

2,00 zł ** 1,00 zł
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7) Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na 

terytorium innego państwa członkowskiego EOG)6)

naliczana od wypłacanej kwoty 3% min. 5,00 zł** 3% min. 5,00 zł

33. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż PLN naliczana od kwoty transakcji, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji 

3%* 3%

34. Opłata za wydanie pierwszego numeru PIN (nie dotyczy kart Mastercard zbliżeniowych 
automatycznie wznawianych w miejsce dotychczasowych kart Maestro)

za każdy numer PIN 7,00 zł** 0,00 zł

35. Opłata za wydanie kolejnego numeru PIN (na żądnie Klienta) za każdy numer PIN 10,00 zł* 15,00 zł

36. Zmiana numeru PIN w bankomatach za każdą zmianę

1) sieci SGB 6,00 zł** 4,50 zł

2) innych niż wskazane w pkt. 1 10,00 zł** 7,00 zł

37. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach za każde sprawdzenie

1) sieci SGB 1,00 zł** 0,50 zł

2) innych niż wskazane w pkt. 1 2,00 zł** 1,50 zł

38. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych przesyłane do klienta miesięcznie 5,00 zł** 2,58 zł

39. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł** 2,58 zł

40. Wydanie pierwszej karty płatniczej  do rachunku - bez opłat 0,00 zł

41. Wydanie, wznowienie kolejnej karty płatniczej za każdą kartę 25,00 zł** 0,00 zł

42. Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce utraconej lub duplikatu karty w przypadku uszkodzenia za każdą kartę 25,00 zł** 20,00 zł

43. Obsługa karty debetowej miesięcznie 3,80 zł* 4,00 zł

44. Zmiana limitów transakcyjnych karty za każdą zmianę 10,00 zł* 20,00 zł

45. Transakcja bezgotówkowa: - bez opłat bez opłat

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opłat bez opłat

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG 6), bez opłat bez opłat

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych 

(na terytorium państwa członkowskiego EOG)6)

bez opłat bez opłat

46. Opłata za wypłatę gotówki

1) w bankomatach SGB, BPS bez opłat bez opłat

2) w kasach banków sieci SGB 4) 3,00 zł** 3,00 zł

3) w bankomatach w kraju innych niż wskazane w pkt. 1 3% min. 5,00 zł ** 2% min. 5,00 zł

4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt.2 4) 3% min. 10,00 zł ** 3% min. 5,00 zł

5) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 6) 3% min. 10,00 zł ** 3% min. 10,00 zł

6) w ramach usługi cashback za każdą wypłatę, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji

2,00 zł** 1,00 zł

7) Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na 

terytorium innego państwa członkowskiego EOG) 6)

naliczana od wypłacanej kwoty 3% min. 5,00 zł ** 2% min. 5,00 zł

47. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż PLN naliczana od kwoty transakcji, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji 

3%* 3%

48. Opłata za wydanie pierwszego numeru PIN (nie dotyczy kart Visa zbliżeniowych automatycznie 
wznawianych w miejsce dotychczasowych kart Visa)

za każdy numer PIN 7,00 zł** 0,00 zł

49. Opłata za wydanie kolejnego numeru PIN (na żądnie Klienta) za każdy numer PIN 10,00 zł* 15,00 zł

50. Zmiana numeru PIN w bankomatach 

1) sieci SGB 6,00 zł** 4,50 zł

2) innych niż wskazane w pkt. 1 10,00 zł** 7,00 zł

51. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach

1) sieci SGB 1,00 zł** 0,50 zł

2) innych niż wskazane w pkt. 1 2,00 zł** 1,50 zł

52. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych przesyłane do klienta miesięcznie 5,00 zł** 2,58 zł

53. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł** 2,58 zł

54. Usługi w systemie eBanknet

1) aktywacja usługi - bez opłat bez opłat

2) opłata za korzystanie z usługi - bez opłat bez opłat

3) wykonanie polecenia przelewu zewnętrznego za każdy przelew 0,65 zł* 2,00 zł

4) wykonanie polecenia przelewu zewnętrznego - realizowane w systemie Express Elixir za każdy przelew 6,00 zł* brak dostępności uslugi

5) wykonanie polecenia przelewu zewnętrznego -  realizowane za pośrednictwem systemu 
SORBNET

za każdy przelew 25,00 zł* brak dostepności usługi

6) wykonanie polecenia przelewu wewnętrznego za każdy przelew bez opłat * 2,00 zł

7) wykonanie polecenia przelewu własnego w ramach tego samego modulo za każdy przelew bez opłat brak dostepności usługi

8) autoryzacja dyspozycji w systemie eBankNet z wykorzystaniem aplikacji mobilnej 
PBSGostynMobileNet 

od każdej dyspozycji bez opłat brak dostepności usługi

9) autoryzacja dyspozycji w systemie eBankNet z wykorzystaniem hasła SMS za każdy SMS 0,20 zł* 0,50 zł

10) blokada dostępu do usługi na zlecenie klienta - bez opłat* 5,00 zł

11) odblokowanie dostępu do usługi na zlecenie klienta za każdą dyspozycję, za wyjątkiem 
pierwszej

5,00 zł* 5,00 zł

12) dokonanie zmian sposobu dysponowania rachunkiem na wniosek klienta za każdą dyspozycję 10,00 zł** brak dostępnosci usługi

13) doładowanie telefonu komórkowego PRE-PAID na rzecz BluMedia za każde zlecenie 0,00 zł brak dostępnosci usługi

55. Usługi w systemie SMS

1) aktywacja usługi - bez opłat bez opłat 

2) informacja za pośrednictwem usługi 5) od każdego SMS 0,30 zł** 3 zł/msc

3) za zmianę konfiguracji przesyłanych informacji na wniosek klienta za każdą dyspozycję 10,00 zł** brak dostepnosci usługi

4) silne uwierzytelnienie w systemie eBankNet z wykorzystaniem hasła SMS za każdą dyspozycję 0,10 zł** brak opłat

* stawka opłaty obowiązuje od dnia 01 marca 2022 roku

** stawka opłaty obowiązuje od 1 czerwca 2022 roku

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

6) Państwo członkowskie - państwo członkowskie UE albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

7) Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwami Visa payWave Electron, Visa payWave Electron ,,młodzieżowa'' oraz kart Visa , Visa ,,młodzieżowa'' wznowionych w miejsce ww. kart.

za każdą wypłatę, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji, 

naliczana od wypłacanej kwoty

1) w przypadku powstania zaległości w wysokości 2 krotności miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku a w przypadku braku opłaty za prowadzenie rachunku kwoty min. 5 zł.   

2) na podstawie faktury wystawionej przez Bank

za każdą zmianę

za każde sprawdzenie

NOWE STAWKI 
OPŁAT DLA ROR

DAWNE STAWKI OPŁAT 
DLA ROR W BYŁYM BS 

W GÓRZE

KARTY PŁATNICZE DEBETOWE Z FUNKCJĄ ZBLIŻENIOWĄ - VISA, VISA 

MŁODZIEŻOWA 7)

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 
TRYB POBIERANIA 

OPŁATY

TRYB POBIERANIA 
OPŁATY 

NOWE STAWKI 
OPŁAT DLA ROR

DAWNE STAWKI OPŁAT 
DLA ROR W BYŁYM BS 

W GÓRZE

3) stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwami Mastercard Debit, Mastercard Debit PayPass i Mastercard PayPass KKS Lech.

4) pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS



Dział I. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych

1. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie bez opłat 0,00 zł

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek płatniczy - bez opłat 0,00 zł

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku płatniczego awizowane zgodnie z zapisami Regulaminu - bez opłat
0,00 zł

4. Polecenie przelewu w formie papierowej na rachunek za każdy przelew

1) własny w ramach tego samego modulo bez opłat brak dostępności usługi

2) prowadzony w PBS w Gostyniu - przelew wewnętrzny bez opłat * pięć dyspozycji w miesiącu 
kalendarzowym  bez opłat, każda kolejna 

4,00 zł 8)

3) prowadzony w innym banku pięć dyspozycji w miesiącu 
kalendarzowym  bez opłat, każda kolejna 

4,00 zł 8) *

pięć dyspozycji w miesiącu 
kalendarzowym  bez opłat, każda kolejna 

4,00 zł

4) na rachunki ZUS pięć dyspozycji w miesiącu 
kalendarzowym  bez opłat, każda kolejna 

4,00 zł 8) *

pięć dyspozycji w miesiącu 
kalendarzowym  bez opłat, każda kolejna 

7,00 zł

5. Polecenie przelewu realizowane za pośrednictwem systemu SORBNET (usługa dostępna w 
placówkach bankowych w formie zleceń papierowych)

od każdego zlecenia 35,00 zł * 40,00 zł

6. 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 pięć dyspozycji w miesiącu 
kalendarzowym  bez opłat, każda kolejna 

5,20 zł 8) **

pięć dyspozycji w miesiącu 
kalendarzowym  bez opłat, każda kolejna 

5,00 zł 8)

2) w systemie internetowym eBanknet

- na rachunek prowadzony w PBS w Gostyniu bez opłat bez opłat

- na rachunek prowadzony w innym Banku pięć dyspozycji w miesiącu 
kalendarzowym  bez opłat, każda kolejna 

0,65 zł 8) **

pięć dyspozycji w miesiącu 
kalendarzowym  bez opłat, każda kolejna 

0,00 zł 8)

7. Modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego za każdą dyspozycję

1) w placówce Banku bez opłat brak dostępności usługi

2) w systemie internetowym eBanknet bez opłat brak dostępności usługi

8. Odwołanie zlecenia stałego

1) w placówce Banku bez opłat* 15,00 zł

2) w systemie internetowym eBanknet bez opłat brak dostępności usługi

9. Realizacja pojedynczego polecenia zapłaty od każdego zlecenia pięć dyspozycji w miesiącu 
kalendarzowym  bez opłat, każda kolejna 

5,20 zł 8) **

pięć dyspozycji w miesiącu 
kalendarzowym  bez opłat, każda kolejna 

5,00 zł

10. Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty z rachunku dłużnika za każdą dyspozycję bez opłat * 2,00 zł

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

za każda dyspozycję bez opłat brak dostępności usługi

12. Zmiana karty wzorów podpisów / ustanowienie / odwołanie lub zamiana pełnomocnictwa do 
rachunku po terminie zawarcia umowy

za każdą dyspozycję 10,00 zł* 15,00 zł

13. Przyjęcie czeku do inkasa za każdą dyspozycję 15,00 zł** brak dostępności usługi

14. 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** 30,00 zł

15. Za  wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie 1) za każde upomnienie/wezwanie 
do zapłaty

8,50 zł** 0,00 zł

16. Za sporządzenie i wykonanie polecenia przelewu przez Bank na rzecz organów egzekucyjnych ( 
komornik, ZUS, Urząd Skarbowy)

za każdy przelew 4,00 zł* 100,00 zł

17. Za sporządzenie:

1) zestawienia transakcji płatniczych za każdy dokument 0,00 zł brak dostepności usługi

2) za wydanie wyciągu na pisemny wniosek klienta (duplikat) za każdy dokument 10,00 zł* 15,00 zł

3) za każdy załącznik do wyciągu za każdy dokument 3,00 zł** brak dostepności usługi

4) wydanie potwierdzenia przelewu (kserokopii/duplikatu) za każdy dokument 5,00 zł* 15,00 zł

5) za każda stronę wydruku o obrotach na rachunku bankowym na pisemny wniosek klienta za każdą stronę wydruku 5,00 zł** brak dostepności usługi

18. Za sporządzenie klientom na ich wniosek:

   1)  informacji stwierdzającej posiadanie rachunku płatniczego i/lub wysokość salda, obrotów na 
rachunku lub aktualnego zadłużenia

za każdy dokument 200,00 zł** 30,00 zł +VAT

   2) opinii bankowej o współpracy 2) (z VAT) za każdy dokument 250,00 zł** brak dostepności usługi

3) zaświadczenia o numerze rachunku płatniczego   za każdy dokument 15,00 zł** brak dostepności usługi

19. Telefoniczna informacja o koncie ( za wcześniejszym potwierdzeniem ustalonego pisemnie hasła) miesięcznie 20,00 zł** 3,00 zł

20. Dyspozycja posiadacza rachunku na wypadek śmierci  

1) przyjęcie dyspozycji za każdą dyspozycję 5,00 zł** bez opłat

2) zmiana i odwołanie dyspozycji za każde odwołanie albo 
zmianę 

5,00 zł* 50,00 zł

21. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 25,00 zł** 20,00 zł

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

za każdą dyspozycję 0,50% nie mniej niż 20,00 zł** 20,00 zł

STAWKA OBOWIAZUJĄCA DAWNE OPŁATY

23. Wydanie karty debetowej  do rachunku - 0,00 zł 0,00 zł

24. Obsługa karty debetowej miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł

25. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 0,00 zł* 20,00 zł

26. Transakcje bezgotówkowe

1) dokonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opłat bez opłat

2) dokonywane poza terytorium państw członkowskich EOG,6) bez opłat bez opłat

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych (na 

terytorium państwa członkowskiego EOG)6)

bez opłat bez opłat

27. Wypłata gotówki

1) w bankomatach sieci SGB, BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat bez opłat

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS 4) bez opłat bez opłat

3) w bankomatach w kraju innych niż wskazane w pkt. 1  pięć rozliczonych wypłat w miesiącu 
kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 

3% min. 5,00 zł **

 pięć rozliczonych wypłat w miesiącu 
kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 

3% min. 5,00 zł 

4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt.2 (przy użyciu terminala POS) 4)  pięć rozliczonych wypłat w miesiącu 
kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 

3% min. 10,00 zł **

 pięć rozliczonych wypłat w miesiącu 
kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 

3% min. 5,00 zł 

5) w bankomatach za granicą ( poza terytorium państwa członkowskiego EOG) 6) nie dotyczy nie dotyczy

6) Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na 

terytorium innego państwa członkowskiego EOG)6) naliczana od wypłacanej kwoty

 pięć rozliczonych wypłat w miesiącu 
kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 

3% min. 5,00 zł **

 pięć rozliczonych wypłat w miesiącu 
kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 

3% min. 5,00 zł 

NOWE STAWKI DLA PODSTAWOWY 
RACHUNEK PŁATNICZY W PBS W 

GOSTYNIU 

DAWNE STAWKI DLA PODSTAWOWY 
RACHUNEK PŁATNICZY W BYŁYM           

BS W GÓRZE

KARTY PŁATNICZE - MASTERCARD TRYB POBIERANIA OPŁATY

za każdą wypłatę, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji, 

naliczana od wypłacanej kwoty

za każdą dyspozycję

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY



28. Wypłata gotówki w ramach usługi cashback za każdą wypłatę, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji

 pięć rozliczonych wypłat w miesiącu 
kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 

2,00 zł **

 pięć rozliczonych wypłat w miesiącu 
kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 

1,00 zł 

29. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 0,00 zł* 15,00 zł

30. Zmiana numeru PIN w bankomatach za każdą zmianę

1) sieci SGB 6,00 zł** 4,50 zł

2) innych niż wskazane w pkt. 1 10,00 zł** 7,00 zł

31. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach za każde sprawdzenie

1) sieci SGB 1,00 zł** 0,50 zł

2) innych niż wskazane w pkt. 1 2,00 zł** 1,50 zł

32. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie 5,00 zł** 2,58 zł

33. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł** 2,58 zł

PODSTAWOWY RACHUNEK 
PŁATNICZY

PODSTAWOWY RACHUNEK 
PŁATNICZY

34. Usługi w systemie bankowości elektronicznej

1) aktywacja usługi - bez opłat bez opłat

2) opłata za korzystanie z usługi - bez opłat bez opłat

3) wykonanie polecenia przelewu na rachunek w innym banku za każdy przelew pięć dyspozycji w miesiącu 
kalendarzowym  bez opłat, każda kolejna 

0,65 zł 8) *

pięć dyspozycji w miesiącu 
kalendarzowym  bez opłat, każda kolejna 

2,00 zł 8)

4) wykonanie polecenia przelewu na rachunek w innym banku - realizowane w systemie Express 
Elixir

za każdy przelew 6,00 zł* brak dostępności usługi

5) wykonanie polecenia przelewu zewnętrznego -  realizowane za pośrednictwem systemu 
SORBNET

za każdy przelew 25,00 zł* brak dostępności usługi

6) wykonanie polecenia przelewu wewnętrznego za każdy przelew bez opłat* pięć dyspozycji w miesiącu 
kalendarzowym  bez opłat, każda kolejna 

2,00 zł 8)

7) wykonanie polecenia przelewu własnego w ramach tego samego modulo za każdy przelew bez opłat brak dostępności usługi

8) autoryzacja dyspozycji w systemie eBankNet z wykorzystaniem aplikacji mobilnej 
PBSGostynMobileNet 

od każdej dyspozycji bez opłat brak dostępnosci usługi

9) autoryzacja dyspozycji w systemie eBankNet z wykorzystaniem hasła SMS za każdy SMS pięć dyspozycji w miesiącu 
kalendarzowym  bez opłat, każda kolejna 

0,20 zł 8) *

pięć dyspozycji w miesiącu 
kalendarzowym  bez opłat, każda kolejna 

0,50 zł 8)

10) blokada dostępu do usługi na zlecenie klienta - bez opłat * 5,00 zł

11) odblokowanie dostępu do usługi na zlecenie klienta za każdą dyspozycję, za 
wyjątkiem pierwszej

5,00 zł* 5,00 zł

12) dokonanie zmian sposobu dysponowania rachunkiem na wniosek klienta za każdą dyspozycję 10,00 zł** brak dostępności usługi

13) doładowanie telefonu komórkowego PRE-PAID na rzecz BluMedia za każde zlecenie 0,00 zł* brak dostępności usługi

35. Usługi w systemie SMS

1) aktywacja usługi - bez opłat bez opłat 

2) informacja za pośrednictwem usługi 5) od każdego SMS 0,30 zł** 3 zł/msc

3) za zmianę konfiguracji przesyłanych informacji na wniosek klienta za każdą dyspozycję 10,00 zł** brak dostepnosci usługi

4) silne uwierzytelnienie w systemie eBankNet z wykorzystaniem hasła SMS za każdą dyspozycję pięć dyspozycji w miesiącu 
kalendarzowym  bez opłat, każda kolejna 

0,10 zł **

brak opłat

* stawka opłaty obowiązuje od dnia 01 marca 2022 roku

** stawka opłaty obowiązuje od 1 czerwca 2022 roku

1) w przypadku powstania zaległości w wysokości 2 krotności miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku a w przypadku braku opłaty za prowadzenie rachunku kwoty min. 5 zł.   

2) na podstawie faktury wystawionej przez Bank

4) pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS

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

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

6) Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

8) Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w ust.4 pkt.2),  ust.6 pkt.1) i 2), ust.9, ust.36 pkt 4) i pkt 7) oraz czynności określone w taryfie opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe 
świadczone w walutach wymienialnych Dział III. Rozdział I Obsługa rachunków płatniczych w walutach obcych oraz płatności w obrocie dewizowym ust. 9-10 (dotyczy zleceń krajowych) i ust.12 (dotyczy zleceń krajowych)

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ TRYB POBIERANIA OPŁATY



1. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie bez opłat 0,00 zł
2. Polecenie przelewu w formie papierowej na rachunek: za każdy przelew

1) własny w ramach jednego modulo bez opłat 0,00 zł
2) prowadzony w PBS w Gostyniu - przelew wewnętrzny bez opłat 0,00 zł
3) prowadzony w innym banku za każdy przelew 4,00 zł* 10,00 zł

3. Polecenie przelewu własnego w ramach tego samego modulo za pośrednictwem 
kanału elektronicznego eBankNet (usługa dostępna tylko w przypadku posiadania 
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PBS w Gostyniu) za każdy przelew

stosuje się stawki opłat i 
prowizji jak do usługi 

prowadzenia rachunku ROR brak dostępności usługi

4. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności za każde zaświadczenie 15,00 zł* 30,00 zł
5. Za likwidację książeczki:

terminowej jednowkładowej 5,00 zł* 5,00 zł
terminowej wielowkładowej 5,00 zł* 5,00 zł

6. Wydanie książeczki nowej w miejsce utraconej za każdą książeczkę nie dotyczy 20,00 zł
7. Umorzenie utraconej książeczki

za każdą dyspozycję 
50% zgromadzonych środków 

(nie więcej niż 25,00 zł)**
10,00 zł

8. Potwierdzenie dokumentu cesji praw na rzecz innego banku/podmiotu od każdej cesji 20,00 zł* 50,00 zł
9. Dyspozycja posiadacza rachunku na wypadek śmierci 

a) przyjęcie dyspozycji 5,00 zł * 50,00 zł
b) zmiana i odwołanie dyspozycji 10,00 zł* 50,00 zł

10. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 25,00 zł** brak usługi

11. Za sporządzenie i wykonanie przelewu przez Bank na rzecz organów egzekucyjnych ( 
Komornik, ZUS, Urząd Skarbowy)

za każdy przelew 4,00 zł** brak usługi

12. 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** brak usługi

13. Zmiana karty wzorów podpisów / ustanowienie / odwołanie lub zamiana 
pełnomocnictwa do rachunku po terminie zawarcia umowy

za każda dyspozycję 10,00 zł* 10,00 zł

* stawka opłaty obowiązuje od dnia 01 marca 2022

** stawka opłaty obowiązuje od 1 czerwca 2022 roku

Dział II. Rachunki oszczędnościowe, rachunki  terminowych lokat oszczędnościowych.

jednorazowo, w dniu likwidacji

od każdej dyspozycji 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY 

rachunki terminowych 
lokat oszczędnościowych 
PBS w Gostyniu/wkładów 

a`vista

rachunki 
oszczędnościowe i lokaty 
terminowe dawnego BS w 

Górze


