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ROZDZIAŁ III   RACHUNKI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 

        I.  OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB 

POBIERAN

IA 

OPŁATY 

OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 
BIEŻĄCY POMOCNICZY ROLNICZY POZOSTAŁE 

PODMIOTY NIE 

PROWADZĄCE  

DZIAŁALNOŚC

I 

GOSPODARCZ

EJ 

WSPÓLNOTY 

MIESZKA- 

NIOWE 

 

1 Otwarcie rachunku:  0 zł 0 zł 0 zł. 0 zł. 0 zł. 

2 Prowadzenie rachunku: miesięcznie 17 zł. 15 zł. 10 zł. 5 zł. 15 zł. 

3 

Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone przez B-PBS, 

chyba że umowa stanowi inaczej: 

 

naliczana od 

wpłacanej kwoty 

 

 

 

 

1) wpłaty we wszystkich kasach Banku  0,1% 

min. 2,50 zł 

max. 200 zł 

0,1% 

min.2,50 zł. 

max. 200 zł  

 

bez opłat                   

 

bez opłat/                        

0,1 % 

min. 2,50 zł  

max. 200 zł 

4 Wypłaty gotówkowe , chyba że umowa stanowi inaczej naliczana od 

wypłacanej kwoty 

0,3 % 

min. 3zł 

max. 300 zł                

0,3 % 

min. 3 zł 

max. 300 zł 

bez opłat 

 

bez opłat 

 

0,3 % 

min. 3 zł 

max. 300 zł 

5 Przelew w formie papierowej  

 

 

   za każdy 

przelew 

     

1) przelew papierowy na rachunki prowadzone w B-PBS 

 

1 zł 1 zł 1 zł bez opłat/                      1 zł 

2) przelew papierowy na rachunki w innych bankach 4 zł 

 

4 zł 

 

 

 

4 zł 

 

 

 

bez opłat 

 

 

 

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 5 zł 5 zł 

4) z tytułu składek ZUS 4 zł 4 zł 4 zł bez opłat 4 zł 

5) przelew na spłatę kredytu zaciągniętego w B-P BS bez opłat  bez opłat  bez opłat  bez opłat  bez opłat  

6)  przelew na rachunek lokaty terminowej  bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

7) przelew w systemie SORBNET – za każde zlecenie 

płatnicze 

20 zł 20  zł 20  zł 20  zł 20 zł 

8) sporządzenie przelewu w zastępstwie klienta: 

  

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 
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Przelew w systemie Home Banking  

za każdy przelew 

     

1) na rachunek prowadzony w B-PBS 1 zł 1 zł 1 zł bez opłat 1 zł 

2) na rachunek w innym banku 2 zł 2 zł 2 zł bez opłat 2 zł 

3) z tytułu składek ZUS 2 zł 2 zł 2 zł bez opłat 2 zł 

4) z tytułu spłaty zaciągniętych w B-PBS kredytów bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

5) na rachunek lokaty terminowej w B-PBS bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

6) w systemie SORBNET- za każde zlecenie płatnicze 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

7 Przelew elektroniczny w systemie Internet Banking  

 

za każdy przelew 

     

1) przelew na rachunek prowadzony w B-PBS bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2)  przelew na rachunek w innym banku 1 zł 1 zł.  1 zł.  bez opłat 1 zł 

3) przelew ekspresowy wykonany za pomocą systemu 

BlueCash/Express Elixir 

5 zł  5 zł  5 zł  5 zł  5 zł  

4) z tytułu składek ZUS 1 zł 1 zł 1 zł bez opłat 1 zł 

5) przelewy w systemie SORBNET – za każde zlecenie 

płatnicze  

 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

8 Zlecenie stałe  za każdą 

dyspozycję 

     

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

2) realizacja zlecenia na rachunki prowadzone w B-PBS 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

3) realizacja zlecenia na rachunek w innym banku 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

9 Polecenia zapłaty w obrocie krajowym: za każdą 

dyspozycję 

     

1) realizacja polecenia zapłaty 2 zł  2 zł  2zł  2 zł  2 zł  

2)  zmiana lub odwołanie polecenia zapłaty 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

3) Informacja o odmowie wykonania polecenia zapłaty z 

powodu braku środków  na rachunku klienta 

 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 
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Czeki:       

1) wydanie blankietu czekowego – za jeden blankiet za sztukę 1,20 zł 

2) zastrzeżenie czeku  lub odwołanie zastrzeżenia czeku za każde 

zgłoszenie 

10 zł 10 zł 10 zł.  10 zł 10 zł 

11 Przyjęcie  hasła od posiadacza rachunku bankowego za każde przyjęcie 5 zł  5 zł  5 zł  5 zł  5 zł  

12 Udzielenie „na hasło” telefonicznych informacji o stanie 

środków na rachunku  

miesięcznie 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

13 Realizacja polecenia wypłaty za granicę równowartość opłaty pobieranej  przez SGB-Bank SA – zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi 

bankowe związane z działalnością dewizową 

14 Zmiana karty wzorów podpisów za każdą zmianę 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

15 Wyciąg z rachunku bankowego:       
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1) opłata za sporządzenie wyciągu papierowego  raz w 

miesiącu 

- bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2) kolejne wyciągi w miesiącu   w formie papierowej 

sporządzane na życzenie klienta – opłata miesięczna 

 

miesięcznie 

 

5 zł 

 

5 zł 

 

5 zł 

 

5 zł 

 

5 zł 

3) wysłanie wyciągu pocztą (listem zwykłym) raz w 

miesiącu 

miesięcznie 3,70 zł 3,70 zł 3,70 zł 3,70 zł 3,70 zł 

4) wysłanie dodatkowych wyciągów w miesiącu z 

rachunku na życzenie klienta : 

- listem zwykłym 

- listem poleconym 

za każdą dyspozycję 
 

 

 

3,70 zł 

7,80 zł 

 

 

3,70 zł 

7,80 zł 

 

 

3,70 zł 

7,80 zł 

 

 

3,70 zł 

7,80 zł 

 

 

3,70 zł 

7,80 zł 

5) przygotowanie dokumentu źródłowego  za każdy dokument 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

16 Sporządzenie odpisu:       

1) wyciągu z rachunku bankowego za każdy wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

2) załącznika do wyciągu za każdy załącznik 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

17 System bankowości elektronicznej Home Banking       

1) instalacja w siedzibie klienta - bez opłat bez opłat bez opłat  bez opłat/  bez opłat 

2) korzystanie z systemu Home Banking – miesięcznie 

 

miesięcznie 0-100 zł 

zgodnie z 

umową 

w ramach opłaty 

za rachunek 

bieżący 

0-100 zł 

zgodnie z 

umową 

0-100 zł 

zgodnie z umową 

0-100 zł 

zgodnie z 

umową 

 

3) Instalacja ponowna przez pracownika Banku 

systemu z powodu zmiany siedziby, zakupu nowego 

sprzętu lub innej przyczyny 

jednorazowo 100 zł + VAT = 

123,00 zł 

100 zł + VAT = 

123,00 zł 

100 zł + VAT = 

123,00 zł 

100 zł + VAT = 

123,00 zł 

100 zł + VAT = 

123,00 zł 

18 System bankowości internetowej Internet Banking       

1) aktywacja  usługi Internet Banking jednorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2) korzystanie z usługi Internet Banking  miesięcznie 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

3) zablokowanie dostępu do usługi  bez opłat 

 odblokowanie dostępu do usługi jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

4) zmiana parametrów  za każdą dyspozycję 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

5) opłata za token jednorazowo 130 zł 130zł 130 zł 130 zł 130 zł 

6) opłata za token (dzierżawa) miesięcznie 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 

7) instalacja oprogramowania na prośbę klienta w jego 

siedzibie lub usunięcie awarii powstałej z winy 

klienta 

 

jednorazowo 100 zł+ VAT = 

123,00 zł  

100 zł + VAT = 

123,00 zł 

100 zł + VAT = 

123,00 zł 

100 zł + VAT = 

123,00 zł 

100 zł + VAT = 

123,00 zł 

 
8) przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do 

klienta drogą pocztową 

za każdą 

dyspozycję 

7,80 zł 7,80 zł 7,80 zł 7,80 zł 7,80 zł 

 
9) przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do 

klienta przesyłką kurierską 

 21,95+VAT=27 21,95+VAT=27 21,95+VAT=27 21,95+VAT=27zł 21,95+VAT=27zł 
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10) przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do 

klienta drogą pocztową za granice kraju 

 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

 
11) Wysyłanie SMS po każdym logowaniu za każdą wysłaną 

wiadomość 

0,10zł 0,10zł 0,10zł 0,10zł 0,10zł 

19 Usługa SMS-banking        

1) za każdą wysłaną wiadomość 

Uwaga: obowiązuje od 01.03.2015r. 

za każdą 

wiadomość 

0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 

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

20 Wysłanie do klienta wezwania do zapłaty z tytułu 

przekroczenia dopuszczalnego salda na rachunku lub 

wystąpienia zaległych opłat i prowizji – za każdy wysłany 

monit 

za każde wezwanie  

7,80 zł 

 

7,80 zł 

 

7,80 zł 

 

7,80 zł 

 

7,80 zł 

21 Doładowanie telefonu GSM       

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

 2) przelew w formie papierowej, zlecenie ustne w 

systemie Internet Banking 

 bez opłat.  bez opłat.  bez opłat.  bez opłat.  bez opłat.  

22 Za złożenie przez klienta zwrotu przelewu z rzeczywistej 

wysłanej sesji rozliczeniowej. 

jednorazowa 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

 



  

II RACHUNEK ROZLICZENIOWY DEWIZOWY  
1 Otwarcie rachunku bez opłat 

2 Prowadzenie rachunku – miesięcznie 

- dla posiadaczy rachunku bieżącego w PLN 

- dla pozostałych 

 

bez opłat 

10 zł 

3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe:  

 1) wpłaty na rachunek 0,1 % 

nie mniej niż 3 zł 

2) wypłaty z rachunku 0,3 % 

nie mniej niż 3 zł 

4 Przelewy :  

1) na rachunek prowadzony w B-PBS 1 zł 

 2) na rachunek prowadzony w innym banku opłata stanowiąca 

równowartość opłat 
pobieranych przez SGB-Bank  

SA 

5 Wyciągi z rachunku bankowego:  

1) odbierane przez właściciela lub osobę upoważnioną w jednostce 

prowadzącej rachunek 

 

bez opłat 

2) wysłanie wyciągu pocztą (listem zwykłym) 3,70 zł 

3) wysłanie dodatkowych wyciągów w miesiącu na życzenie klienta – za 

każdy wyciąg: 

- listem zwykłym 

- listem poleconym 

 

 

3,70 zł 

7,80 zł 

4) przygotowanie dokumentu źródłowego – za każdy dokument  1 zł 

6 Sporządzenie historii rachunku na życzenie klienta za okres poprzedzający 

bieżący miesiąc 

 

10 zł 

7 Wydanie zaświadczenia z tytułu wywozu wartości dewizowych z kraju 20 zł 

8 Wydanie zaświadczenia o stanie środków na rachunku tytułem przedstawienia 

urzędom administracji państwowej, konsulom 

20 zł + VAT = 24,60 zł 

 

III LOKATY TERMINOWE 

1 Otwarcie rachunku lokaty bez opłat 

2 Prowadzenie rachunku lokaty bez opłat 

3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe bez opłat 

4 Przelewy:  

1) na rachunek prowadzony przez B-PBS bez opłat 

2) na rachunek prowadzony w innym banku 5 zł 



  

IV INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 

1 Wydanie na wniosek klienta:  

1) opinii bankowej 30 zł + VAT = 36,90 zł 

2) zaświadczenie stwierdzającego posiadanie rachunku bieżącego  30 zł + VAT = 36,90 zł 

3) wydanie zaświadczenia, którego sporządzenie  wymaga sięgania do 

materiałów archiwalnych 

 

50 zł + VAT = 61,50 zł 

4) opinii dotyczącej posiadania zdolności kredytowej min. 200 zł + VAT = 246,00 zł 
max. 500 zł + VAT = 615,00 zł 

2 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia 

kredytu lub gwarancji w innym banku  

 

20 zł 

3 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu 10 zł 

4 Przyjęcie do inkasa czeków rozrachunkowych  lub gotówkowych – od 

każdego czeku  

 

10 zł 

 

 
 

 

V Obsługa rachunków VAT3  

 
1 Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT:  

 1) otwarcie rachunku  

2) prowadzenie rachunku 

bez opłat 

2 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda 30,00 + VAT=36,90 

3 Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku VAT 

na wniosek klienta 

 

 1) z bieżącego roku kalendarzowego 

2) z lat poprzednich 

25,00 zł 

25,00 + po 12,50 zł za każdy 

poprzedni rok 

4 Sporządzenie kopii:  

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunków: 

a) z bieżącego roku kalendarzowego 

b) z lat poprzednich 

 

10,00 zł 

10,00 zł + po 5,00 zł za każdy 

poprzedni rok 

                                                           
3  Uchwała Zarządu Nr 8/5/2018 z dnia 30.05.2018r. 



  

2) Pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: 

a) klient określi datę dokonania operacji 

b) klient nie określi daty dokonania operacji 

 

15,00 zł 

25,00 zł 

5 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego bez opłat 

Wszystkie opłaty są pobierane z rachunku rozliczeniowego dla którego założony został rachunek VAT 

 

Opłaty za realizację dyspozycji przelewu z rachunku VAT na inny rachunek będą pobierane z rachunku rozliczeniowego. 

Wysokość opłat jest analogiczna jak dla rachunku rozliczeniowego dla którego prowadzony jest rachunek VAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


