
Wzór Nr 39 
Załącznik do Instrukcji otwierania i prowadzenia rachunków klientów indywidualnych 

 

 

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM 

Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym. 

Pełne informacje na temat opłat lub prowizji dotyczących pozostałych usług świadczonych i powiązanych z rachunkiem zawiera „Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi 
bankowe dla osób fizycznych” stanowiąca integralną część Umowy rachunku płatniczego.  

Informacje obejmujące objaśnienia pojęć zawartych w DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM stanowią 
załącznik do niniejszego dokumentu.  

UNIKONTO Profit 

L.p. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Opłaty i prowizje 
 

1. Polecenie przelewu: 

1.1. Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR (pow. 1 mln PLN przelew realizowany jest w systemie SORBNET) 

1.1.1. 
Przelew zewnętrzny w systemie Elixir 
w placówce Banku 

od przelewu 

6,99 zł 1 

1.1.2. 
Przelew zewnętrzny w systemie Elixir 
w systemie Bankowości Internetowej  6,99 zł 

1
 

1.2. Przelew zewnętrzny w systemie Express Elixir (maks. kwota przelewu to 50.000,00 zł)                                                                               

1.2.1. 

W placówce Banku: 

- w kwocie  
do 2.000,00 zł 

od przelewu 

10 zł  

- w kwocie  
od 2.000,01 zł 
do 20.000,00 zł 

15 zł 

- w kwocie 
od 20.000,01 zł 
do 50.000,00 zł 

20 zł 

1.2.2. 

W Systemie Bankowości Internetowej: 

- w kwocie  
do 2.000,00 zł 

 
 
 

od przelewu 
 

 

4 zł 

- w kwocie  
od 2.000,01 zł  
do 20.000,00 zł 

8 zł 

                                                           
1 Prowizji nie pobiera się, jeżeli przelew lub wypłata jest pierwszą operacją w miesiącu kalendarzowym. 
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- w kwocie 
od 20.000,01 zł 
do 50.000,00 zł 

 
 

od przelewu 
15 zł 

1.3. Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET 

1.3.1. 
Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET  
w placówce Banku 

od przelewu 

40 zł  

1.3.2. 
Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET  
w systemie Bankowości Internetowej 

30 zł 

2. Polecenie przelewu SEPA: 

2.1. Realizacja polecenia przelewu SEPA w placówce Banku 

2.1.1. Do banków krajowych 
od przelewu 

20 zł 

2.1.2. Do banków zagranicznych 6,99 zł 2 

2.2. Realizacja polecenia przelewu SEPA w Systemie Bankowości Internetowej: 

2.2.1. Do banków krajowych 
od przelewu 

15 zł 

2.2.2. Do banków zagranicznych 6,99 zł 
2
 

3. Polecenie przelewu wewnętrznego: 

3.1. 
Przelew na rachunki w ramach Banku – we wszystkich 
kanałach dostępu 

od przelewu 0 zł 

4. Polecenie przelewu w walucie obcej: 

4.1. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych) / Polecenie wypłaty3: 

4.1.1. W placówce Banku: 

od przelewu 

0,15% 
min. 30 zł, 
max. 300 zł 

4.1.2. W Systemie Bankowości Internetowej: 
0,15% 

min. 20 zł, 
max. 300 zł 

4.2. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

4.2.1. z banków krajowych  
od otrzymanego 

przelewu 
 

15 zł 

4.2.2. 
z banków zagranicznych w ramach EOG  
w walucie EUR 

0 zł 

                                                           
2 Prowizji nie pobiera się, jeżeli przelew lub wypłata jest pierwszą operacją w miesiącu kalendarzowym. 
3 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 5.3., w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
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4.2.3. 
z banków zagranicznych w ramach EOG 
w innej walucie niż EUR 

 
od otrzymanego 

przelewu 
20 zł 

4.2.4. z banków zagranicznych spoza EOG 20 zł 

4.3. Dodatkowe opłaty: 

4.3.1. 
realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym 
(„pilnym”) w EUR, USD i GBP od przelewu 

150 zł 

4.3.2. realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR 100 zł 

4.3.3. 
zwrot niepodjętej kwoty przekazu na wniosek klienta (opłata 
pobierana ze zwracanej kwoty) 

od transakcji 
0,15% 

min. 20 zł, 
max. 100 zł 

4.3.4. 
zlecenie poszukiwania przelewu / Postepowanie 
wyjaśniające, wykonane na zlecenie klienta 4 

od zlecenia 

130 zł + koszty banków 
trzecich 

4.3.5. 
zmiana / korekta / odwołanie zrealizowanego 
przekazu, wykonane na zlecenie klienta 

130 zł + koszty banków 
trzecich 

5. System SMS Banking (powiadomienia sms): 

5.1. Aktywacja dostępu do systemu jednorazowo 0 zł 

5.2. Informacja o stanie rachunku 

 
od każdej wiadomości SMS 

0,50 zł 

5.3. Powiadomienie o zdarzeniu na rachunku 0,50 zł 

5.4. Powiadomienie o nadchodzącym zdarzeniu 0,50 zł 

6. Prowadzenie rachunku płatniczego: 

6.1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 

6.2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł  

7. Wyciągi z rachunku bankowego: 

7.1. Wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy 

od wyciągu 

0 zł 

7.2. 
Duplikat wyciągu miesięcznego odbierany 
w placówce Banku 

5 zł 

7.3. 
Wyciąg dzienny / tygodniowy / dwutygodniowy wysyłany 
pocztą 

5 zł 

7.4. 
Wyciąg dostępny w Systemie Bankowości Internetowej 
lub wysyłany pocztą email 

0 zł 

                                                           
4 Opłaty nie się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku. 
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8. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym: 

8.1. 
Sporządzenie i wydanie zaświadczenia / informacji o 
posiadaniu rachunku, wysokości salda, odsetek oraz 
zawierającego inne informacje związane z rachunkiem 

od 
zaświadczenia  /  

informacji 
50 zł + VAT (23%) 

9. Wypłata gotówki: 

9.1. Wypłata z rachunku od wypłaty 8,99 zł 5 

10. Wpłata gotówki: 

12.1. Wpłata gotówki na rachunek od wpłaty 0 zł 

11. Usługa bankowości telefonicznej: 

11.1. Telefoniczna informacja na hasło miesięcznie 2 zł 

12. Usługa bankowości elektronicznej (System Bankowości Internetowej): 

12.1. aktywacja dostępu do systemu jednorazowo 0 zł 

12.2. abonament za dostęp do systemu miesięcznie 1,99 zł 

12.3. wydanie koperty z hasłem aktywacyjnym od koperty 0 zł 

12.4. wysłanie wiadomości SMS z hasłem do autoryzacji zleceń od każdej wiadomości SMS 0 zł 

12.5. zablokowanie dostępu do systemu na zlecenie klienta za zablokowanie 5 zł 

12.6. odblokowanie dostępu do systemu za odblokowanie 5 zł 

12.7 aktywacja dostępu do systemu DealingBS jednorazowo 0 zł 

13. Zlecenia stałe: 

13.1. Dyspozycja utworzenia / modyfikacji 6/ odwołania zlecenia stałego: 

13.1.1. w placówce Banku 7 
od dyspozycji 

15 zł 

13.1.2. w Systemie Bankowości Internetowej 0 zł 

13.2. Realizacja zlecenia stałego: 

13.2.1. 
na rachunki w ramach Banku  
– we wszystkich kanałach dostępu 

od przelewu 

6,99 zł 
5
 

13.2.2. 
na rachunki w innych bankach krajowych 
– w placówce Banku 6,99 zł 

5
 

 

                                                           
5 Prowizji nie pobiera się, jeżeli przelew lub wypłata jest pierwszą operacją w miesiącu kalendarzowym. 
6 Modyfikacja zlecenia stałego polega na przyjęciu zlecenia uwzględniającego zmiany i odwołaniu poprzedniego zlecenia – przyjęcie i odwołanie zlecenia musi być dokonane tego samego dnia. 
7 Prowizji nie pobiera się od dyspozycji dotyczących zleceń płatności na rachunki Gmin obsługiwanych przez Bank.  


