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ZAŁĄCZNIK NR 5.6 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 16 STYCZEŃ 2023R. stanowiąca załącznik do umownego rachunku 
płatniczego. 
 
Nazwa handlowa rachunku płatniczego: rachunek oszczędnościowy dla PKZP 
 

 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 

 

3,80 zł 

 

0,60 zł 

 

 

Polecenie przelewu wewnętrznego W jednostce Banku za 

przelew 

W systemie bankowości 

internetowej za przelew 

0 zł 

 

0 zł 



         

 GBS Radków z/s w Nowej Rudzie 

 

 

GOTÓWKA 

Wypłata gotówki  jednorazowo 0 zł  

Wpłata gotówki jednorazowo 0 zł 

INNE USŁUGI 

Prowadzenie rachunku płatniczego opłata pobierana 

miesięcznie 

 
10 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 

jednorazowo 50 zł 

Usługa telefonicznej informacji o stanie 

rachunku bankowego na hasło 

opłata pobierana 

miesięcznie 

10 zł 

Usługa powiadomienia SMS opłata pobierana 

miesięcznie 

3 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


