
ROZDZIAŁ II.  RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH 
  

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG 

 

Tryb 

pobierania 

opłaty 

OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 

KONTO 

 STANDARD 

KONTO 

 MŁODYCH 
 

Rachunek przeznaczony dla 

osób w wieku od 13 lat, 
uczących się, posiadających 

legitymację szkolną lub 

studencką, maksymalnie do 
24-go roku życia 
 

Dodatkowo: wydanie karty 
płatniczej do rachunku oraz jej 

wznowienie bez opłat 

KONTO 

SENIOR 

 
Rachunek przeznaczony dla 

osób posiadających 
świadczenie emerytalne, a 

także dla osób po 

ukończeniu 65 roku życia 
 
 

Dodatkowo: wydanie 

pierwszej karty płatniczej 
bez opłat 
 

1 Otwarcie rachunku  bez opłat bez opłat bez opłat 

2 Prowadzenie rachunku  miesięcznie 4 zł  bez opłat bez opłat 

za pierwsze 6 miesięcy 

prowadzenia rachunku 

4 zł 

po okresie promocji 

3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe  bez opłat bez opłat bez opłat 

4 Przelewy w formie papierowej     

1) przelew papierowy na rachunki prowadzone w B-PBS   

 

 

za każdy  

przelew 

1 zł 1 zł 1 zł bez opłat za: 
-  czynsz za  
    mieszkanie 
-  opłata za telefon 
-  opłata za energię 
   Elektryczną  
- za gaz 

2) 

 

przelew papierowy na rachunki w innych bankach 

 

4 zł  

 

 

4 zł 4 zł 

 

 

 

3) przelew ekspresowy za pomocą systemu BlueCash/Express 

Elixir 

uwaga: opłata pobierana niezależnie od opłat za przelew, 

pobieranej na podstawie ppkt. 2  

5 zł  5 zł 5 zł 

 

 

4) przelew z tytułu opłat ZUS 4 zł  4 zł 4 zł 

5) przelew w systemie SORBNET – za każde zlecenie płatnicze 20 zł  20 zł 20 zł 

6) przelew na spłatę kredytu zaciągniętego w B-PBS bez opłat bez opłat bez opłat 

7) przelew na rachunek lokaty terminowej w  B-PBS bez opłat bez opłat bez opłat 



8) przelew na rachunek konta oszczędnościowego w B-PBS bez opłat bez opłat bez opłat 

9) przelew na cele dobroczynne i charytatywne  bez opłat bez opłat bez opłat 

10) sporządzenie przelewu w zastępstwie klienta  

 

bez opłat bez opłat bez opłat 

11) przelew walutowy równowartość opłaty pobieranej przez SGB-Bank 

5 Przelew w systemie Internet Banking 

1) przelew na rachunek prowadzony przez B-PBS za każdy 

przelew 

bez  opłat bez opłat bez opłat 

2) przelew na rachunek prowadzony w innym banku bez opłat bez opłat bez opłat 

3) przelew w systemie SORBNET - za każde zlecenie płatnicze 20 zł                                      20 zł 20 zł 

4) przelew ekspresowy wykonany za pomocą systemu 

BlueCash/Express Elixir 

5 zł 5 zł 5 zł 

6 Zlecenie stałe :  

za każdą  

dyspozycję 

   

1) przyjęcie, modyfikacja, odwołanie 2 zł.  2 zł 2 zł 

2) realizacja zlecenia na rachunki prowadzone w B-PBS 2 zł. 2 zł 2 zł bez opłat za: 
-  czynsz za  
    mieszkanie 
-  opłata za telefon 
-  opłata za energię 

   Elektryczną 
- za gaz 

3) realizacja zlecenia na rachunki w innych bankach 

 

2 zł. 

 

 

2 zł 2 zł 

7 

 

Polecenie zapłaty w obrocie krajowym:  

za każdą  

dyspozycję 

   

1) realizacja polecenia zapłaty 1 zł   1 zł 1 zł 

2) zmiana , odwołanie polecenia zapłaty 2 zł   2 zł 2 zł 

 
3) informacja o odmowie wykonania polecenia zapłaty z powodu 

braku środków na rachunku klienta 

 4 zł  4 zł 4 zł 

8 Czeki     

1) wydanie blankietów czekowych – za każdy blankiet za sztukę 1,20 zł                               niedostępne 1,20zł 

2) zastrzeżenie czeku za każde zgłoszenie 5 zł niedostępne  5zł 

9 Przyjęcie  hasła od posiadacza rachunku za każde przyjęcie 5 zł niedostępne 5 zł 

10 Udzielenie „na hasło” telefonicznych informacji o stanie środków na 

rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym  

 

miesięcznie 

 

10 zł  

 

niedostępne 

 

bez opłat 

11 Wyciąg z rachunku :     

 1) odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w 

jednostce Banku prowadzącym rachunek  raz w miesiącu 

  

bez opłat  

 

niedostępne 

 

Bez opłat 

2) wysyłanie droga pocztową raz w miesiącu (listem zwykłym) miesięcznie 3,70 zł  niedostępne 3,70 zł 



3) wysyłanie dodatkowych wyciągów w miesiącu na życzenie 

klienta – za każdy wyciąg 

a) listem zwykłym 

b) listem poleconym 

za każdą 

dyspozycję 

 

 

3,70 zł  

7,80 zł 

 

niedostępne 

 

 

3,70 zł 

7,80 zł 

4) przygotowanie  dokumentu źródłowego  za każdy dokument 1 zł  niedostępne 1 zł 

12 Sporządzenie odpisu:     

1)  wyciągu z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego za każdy wyciąg 4 zł  4 zł 4 zł 

2)  dokumentu do wyciągu  za każdy dokument 5 zł  5 zł 5 zł 

13 Wysłanie do klienta wezwania do zapłaty z tytułu przekroczenia 

dopuszczalnego salda na rachunku lub wystąpienia zaległych opłat i 

prowizji związanych z prowadzeniem rachunku 

za każdy wysłany 

monit 

 

7,80  zł  

 

7,80  zł 

 

7,80 zł 

14  System bankowości internetowej Internet Banking     

1) aktywacja usługi  jednorazowo bez opłat bez opłat bez opłat 

2) opłata za korzystanie z usługi   miesięcznie 1 zł.  bez opłat 1 zł 

3) zablokowanie  dostępu do usługi  bez opłat 

 odblokowanie dostępu do usługi jednorazowo 5 zł  5 zł 5 zł 

4) zmiana parametrów ( nie dotyczy dodania rachunku) za każdą dyspozycję 5 zł 5 zł 5 zł 

5) przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta 

drogą pocztową 

za każdą przesyłkę 7,80 zł 7,80 zł 7,80 zł 

6) przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta 

przesyłką kurierską 

za każdą przesyłkę 21,95 +VAT 23%= 27zł 21,95 +VAT 23%= 27zł 21,95 +VAT 23%= 

27zł 

7) 

 

przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta 

drogą pocztową za granicę kraju 

za każdą przesyłkę 30 zł 30 zł 30 zł. 

 
8) Wysyłanie SMS po każdym logowaniu za każdą wysłaną 

wiadomość 

0,10zł 0,10zł 0,10zł 

15 Usługa SMS-banking      

1) za  wysłaną wiadomość za każdą wysłaną 

wiadomość 

0,10 zł bez opłat 0,10 zł 

2) za zmianę numeru telefonu za każdą dyspozycję 2 zł. 2 zł 2 zł 

16 Doładowanie telefonu GSM      

 1)  wpłaty gotówkowe na zasilenie telefonów GSM  bez opłat  bez opłat bez opłat 

 2) przelew w formie papierowej, zlecenie ustne w systemie 

Internet Banking 

 bez opłat  bez opłat bez opłat 

17 Likwidacja rachunku jednorazowo 5 zł  5zł 5zł 

18 Za złożenie przez klienta zwrotu przelewu z rzeczywistej wysłanej sesji 

rozliczeniowej. 

jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 
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II RACHUNEK A’VISTA PLATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE 

1 Otwarcie rachunku bez opłat 

2 Prowadzenie rachunku bez opłat 

3 Wpłata gotówki na rachunek i wypłata z rachunku bez opłat 

4 

 

Przelewy:  

1) na rachunek prowadzony przez  B-PBS 1 zł 

2) na rachunki w innych bankach 4 zł 

 

3) przelew w systemie SORBNET  - za każde zlecenie płatnicze 20 zł 

4) przelew ekspresowy wykonany za pomocą systemu BlueCash/Express 

Elixir 

uwaga: opłata pobierana niezależnie od opłat za przelew, pobieranej na 

podstawie ppkt. 2 

5 zł  

5 

 

Obsługa książeczki oszczędnościowej 

1) wydanie książeczki i wymiana książeczki 5 zł 

2) umorzenie utraconej książeczki 5 zł 

3) przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 25 zł. 

4) zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej 

książeczki oszczędnościowej w jednostkach B-PBS 

 

bez opłat  

5) likwidacja książeczki bez opłat 

6 Wyciąg z rachunku: 

1) odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce 

Banku prowadzącym rachunek raz w miesiącu 

bez opłat 

2) kolejne wyciągi w miesiącu w formie papierowej sporządzane na życzenie 

klienta 

5 zł  

3) wysyłanie drogą pocztową raz w miesiącu  (listem zwykłym) 3,70 zł  

4) wysyłanie dodatkowych wyciągów  w miesiącu na życzenie klienta – za 

każdy wyciąg: 

a) listem zwykłym 

b) listem poleconym 

 

 

3,70 zł  

7,80 zł 

5) przygotowanie dokumentu źródłowego – za każdy dokument  1 zł  

7 Sporządzenie odpisu: 

1) Wyciągu z rachunku a`Vista 4 zł 

2) Dokumentu do wyciągu – za każdy dokument 5 zł 

III RACHUNEK LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 

1 

2 

Otwarcie rachunku bez opłat 

Prowadzenie rachunku bez opłat 
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3 Wpłata na rachunek lokaty bez opłat 

4 

 

Przekazanie środków z rachunku lokaty na rachunek:  

1)  prowadzony w B-PBS bez opłat 

2) prowadzony w innych bankach 5 zł 

5 Wypłata gotówki z rachunku lokaty bez opłat 

6 Opłata za wydanie duplikatu książeczki oszczędnościowej 10 zł 

7 Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 25 zł 

8 Likwidacja lokaty bez opłat 

IV KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE  

1 

2 

Otwarcie konta bez opłat 

Prowadzenie konta bez opłat 

3 Wpłaty na konto bez opłat 

4  

 

Wypłaty z konta lub przekazanie środków z konta:  

1) raz w ciągu miesiąca kalendarzowego bez opłat 

2) więcej niż raz w miesiącu kalendarzowym – za każdą wypłatę lub 

przekazanie środków 

 

8 zł 

V 

 

RACHUNKI   WALUTOWE 

1 

 

Otwarcie rachunku bez opłat 

2 Prowadzenie rachunku – miesięcznie 

- dla posiadaczy rachunku ror 

- dla pozostałych 

 

bez opłat 

4 zł 

3 Przelewy:  
1) na rachunek prowadzony w B-PBS 1 zł 

2) na rachunek prowadzony w innym banku równowartość opłaty 
pobieranej przez SGB-Bank 

SA 

4 Wydanie historii rachunku na życzenie posiadacza rachunku za okres poprzedzający 

bieżący miesiąc 

 

5 zł 

5 Wpłaty na rachunek bez opłat 

6  Wypłaty z rachunku bez opłat 

7 Wydanie zaświadczenia o stanie środków na rachunku tytułem przedstawienia 

urzędom administracji państwowej, konsulom 

10 zł + VAT = 12,30 zł 

9 Usługa SMS-banking 

za  wysłaną wiadomość za każdą wysłaną 

wiadomość 

0,10 zł 

za zmianę numeru telefonu za każdą dyspozycję 2 zł 
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10 

 

Wyciągi:  

1) 

 

 

sporządzenie wyciągu bankowego – zbiorczego raz w miesiącu 

bez opłat 

 

2) 

 

wysyłanie pocztą wyciągu bankowego – zbiorczego raz w miesiącu 3,70 zł 

 

3) sporządzenie wyciągu bankowego – po każdej operacji 5 zł 

4) wysłanie  pocztą wyciągu bankowego – po każdej operacji: 

a) listem zwykłym 

b) listem poleconym 

 

3,70 zł 

7,80 zł 

VI INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM DEPOZYTOWYM 

1 Ustanowienie/odwołanie pełnomocnictwa do rachunku bez opłat 

2 Przyjęcie, zmiana  dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków 

na wypadek śmierci 

 

10 zł 

3 Wydanie  na wniosek klienta opinii i zaświadczeń bankowych – od każdego wydanego 

zaświadczenia lub opinii 

 
10 zł + VAT = 12,30 zł 

4 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu 

udzielonego klientowi przez inny bank – za każdą zawartą umowę 

20 zł 

5 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu – za 

każdy przelew 

10 zł 

6 Zmiana karty wzorów podpisów 10 zł 


