
 ROZDZIAŁ I. OPŁATY  KASOWE 

1 Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony w innym banku 

1) wpłaty we wszystkich kasach w Oddziale Pasłęk i Oddziale Braniewo  3,00 zł 

przy kwocie wpłaty w 

wysokości do 800 zł 

0,50%  

 od wpłaty w wysokości 

powyżej 800 zł. 

2) wpłaty we wszystkich  kasach  w Oddziale  Elbląg 3,00 zł.1 

przy kwocie wpłaty w 

wysokości do 800 zł 

0,50 % 

 od wpłaty w wysokości 

powyżej 800 zł. 

 3) Wpłaty w kasach Oddział Pieniężno do dnia 30.06.20192 

 

2,50 zł 

 przy kwocie wpłaty w 

wysokości do 1.050 zł 

0,50 % 

 od wpłaty w wysokości 

powyżej 1.050 zł 

 3a) Wpłaty w kasach Oddział Pieniężno od dnia 01.07.20193 

 

 

3,00 zł 

przy kwocie wpłaty w 

wysokości do 800 zł 

0,50%  

 od wpłaty w wysokości 

powyżej 800 zł. 

2 Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w B-P BS  

(osób nie powiązanych z rachunkiem oraz za wyjątkiem pkt. 3 i 4) 

0,1 % 

min. 2,00 zł 

3 Wpłata na rachunek ogrodów działkowych 2,00 zł 

4 Wpłata czynszu na rachunek:   

1) 4 (Skreśla się.)  

2) Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatoka” w Braniewie 1 zł 

                                                           
1 Do dnia 30.06.2019r. opłata wynosi 2.50 zł 
2 Uchwała Zarządu Nr 1/6/2019 z dnia 03.06.2019r 
3 Uchwała Zarządu Nr 1/6/2019 z dnia 03.06.2019r 
4 Uchwała Zarządu Nr 16/10/2019 z dnia 11.10.2019r. 



3) Wspólnoty Mieszkaniowej posiadającej rachunek w B-PBS 2 zł 

4) Spółdzielni Mieszkaniowej „Pasłęczanka” w  Pasłęku 

- w przypadku jednoczesnego dokonywania inny wpłat 

3,00 zł 

0,00 zł 

5) Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” 

- w przypadku jednoczesnego dokonywania innych wpłat 

3,00 zł5 

0,00 zł 

 6) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Drwęca” w Ornecie 

- w przypadku jednoczesnego dokonywania innych wpłat 

1,00 zł 

0,00 zł 

5 Sporządzenie odpisu dokumentu kasowego – za każdy dokument 10 zł 

6 Za wydanie zastępczego dowodu wpłaty – dotyczy opłaty za wywóz śmieci w 

kasach O/Braniewo i F/Płoskinia 

1 zł 

7 Wpłaty gotówkowe na zasilenie telefonów GSM bez opłat 

8 Wymiana banknotów i monet w walucie polskiej, jednej wartości na inne 

wartości dla osób nie posiadających rachunku w B-P BS od 50 sztuk. 

 

0,50% min. 20,00 zł 

 
9 

 

Wpłata ekspresowa  za pomocą systemu BlueCash/ Express Elixir6 we 

wszystkich kasach Banku  niezależnie  od prowizji z tytułu wpłaty 

  

 

            10 zł 

 

10 Niepodjęcie zamówionej gotówki w zgłoszonym terminie  0,2 % od zamówionej 

kwoty 

11 Płatność bezgotówkowa kartą w terminalu POS7 3,00zł 

przy kwocie płatności w 

wysokości do 800 zł 

0,50% 

od płatności w 

wysokości powyżej 

 800 zł.  

 

 

 

 

 

                                                           
5 Do dnia 30.06.2019r. opłata wynosi 2.50 zł 
6 Uchwała Zarządu Nr 1/6/2019 z dnia 03.06.2019r 
7 Uchwała Zarządu Nr 14/10/2019 z dnia 01.10.2019r. 


