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ZAŁĄCZNIK NR 5.3 DO INSTRUKCJI OBSŁUGI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W GBS RADKÓW Z/S W NOWEJ RUDZIE 

 
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  PROWIZJI I OPŁAT 
BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POBIERANYCH PRZEZ GBS 
RADKÓW Z/S W NOWEJ RUDZIE  z dnia 15 listopada 2022r. stanowiąca załącznik do 
wzorca umownego rachunku płatniczego. 
 
Nazwa handlowa rachunku płatniczego: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 
ROR (klienci nieposiadający kart) 
 

 Niniejszy dokument przedstawia  informacje o opłatach za korzystanie                                        
z reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem. Celem dokumentu jest pomoc 
Wnioskodawcom w porównaniu tych opłat z opłatami innych rachunków w GBS Radków 
z/s w Nowej Rudzie i innych bankach. 

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

 
 

USŁUGI PROWIZJE I OPŁATY 

PŁATNOŚCI (Z WYJĄTKIEM KART PŁATNICZYCH) 

Polecenie przelewu 

[Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR    ( 

(pow.1 mln PLN przelew realizowany jest  

w systemie SORBNET pobierana jest 

opłata właściwa dla zlecenia płatniczego 

realizowanego w systemie SORBNET)] 

W jednostce Banku za 

przelew 

W systemie bankowości 

internetowej za przelew 

W jednostce Banku za 

przelew (ZUS,US - podatki, 

Organ Celny) 

3,80 zł 

 

0,60 zł 

 

5 zł  

Polecenie przelewu SEPA 

[w trybie standardowym] 

 

w jednostce Banku do 

banków krajowych                      

za przelew 

w jednostce Banku do 

banków zagranicznych  

10 zł 

 

3,80 zł 
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za przelew 

Za przelew 

Polecenie przelewu wewnętrznego W jednostce Banku za 

przelew 

W systemie bankowości 

internetowej za przelew 

0 zł 

 

0 zł 

Polecenie przelewu w walucie obcej 

[w trybie standardowym] 

 

W jednostce Banku           

za przelew 

Polecenie przelewu w walucie 

obcej pomiędzy rachunkami 

prowadzonymi w Grupie BPS 

za przelew 

0,30% min. 30 zł max. 300zł  

 

 

16zł 

Polecenie zapłaty 

[realizacja] 

Za zlecenie 2 zł 

Zlecenie stałe 

[realizacja] 

Za zlecenie (w jednostce) 

Za zlecenie (w systemie 

bankowości internetowej) 

3,50 zł 

0 zł 

 

KARTY  

USŁUGA NIEDOSTĘPNA W RAMACH RACHUNKU  

GOTÓWKA  

Wypłata gotówki jednorazowo 0 zł 

Wpłata gotówki jednorazowo 0 zł 

Usługa BLIK  

Opłata za usługę BLIK jednorazowo          0 zł 

Transakcje realizowane za pośrednictwem Usługi BLIK:  
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bezgotówkowe transakcje dokonywane za 

pośrednictwem Usługi BLIK 

od transakcji 0 zł 

Wypłata gotówki w bankomatach:  

we wskazanych bankomatach GRUPY 

BPS i innych bankach krajowych oraz 

terminalach POS zgodnie z zawartymi 

umowami 

od transakcji 0 zł 

w innych bankomatach w kraju od transakcji 3 zł 

KREDYTY W RACHUNKU PŁATNICZYM I USŁUGI POWIĄZANE 

Rozpatrzenie wniosku kredytowego  0 zł  

Udzielenie kredytu ( w rachunku 

płatniczym) 

 4% kwoty kredytu, min. 80 

zł 

Spłata całości lub części kredytu przed 

terminem 

 0 zł 

Prolongowanie terminu spłaty kredytu   2% od wysokości 

prolongowanej kwoty min. 

100zł. 

Podwyższenie kwoty kredytu  3% min. 60 zł od kwoty 

podwyższenia 

Zmiana innych postanowień Umowy 

kredytu na wniosek Kredytobiorcy 

 50 zł za aneks 

Sporządzanie historii kredytu na 

wniosek Kredytobiorcy 

 10 zł 

Wydanie opinii i zaświadczeń 

bankowych na wniosek Kredytobiorcy 

 20 zł 

Sporządzenie kopii dokumentów na 

wniosek Kredytobiorcy 

 30 zł 
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Wysyłanie wezwań do zapłaty  0 zł 

INNE USŁUGI 

Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie  
9,50 zł   

Sporządzenie zestawienia transakcji 

płatniczych (na wniosek Posiadacza 

rachunku) 

Za każdy miesiąc roku 

bieżącego 

Za każdy miesiąc roku 

poprzedniego 

5 zł 

 

10 zł 

Wydanie zaświadczenia o posiadanym 

rachunku płatniczym 

 50 zł 

Usługa telefonicznej informacji o stanie 

rachunku bankowego na hasło 

opłata pobierana 

miesięcznie 

10 zł 

Powiadomienie SMS opłata pobierana 

miesięcznie 

3 zł 

 
 
 
 
 


