
Załącznik nr 2 do umowy nr:                   z dnia   

CHARAKTERYSTYKA RACHUNKU BIEŻĄCEGO I POMOCNICZEGO TYPU „BIZNES KONTO PLUS”
POD WZGLĘDEM OPŁAT I PROWIZJI ORAZ DODATKOWYCH PRODUKTÓW

WYCIĄG Z TABELI OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

BANKOWE RACHUNKI PROWADZONE W ZŁOTYCH

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca
RACHUNEK BIEŻĄCY I POMOCNICZY W PLN

1. Otwarcie rachunku:
 rachunek BIZNES KONTO PLUS bezpłatnie

2. 2. Prowadzenie   rachunku   –   miesięcznie,  opłata  pobierana  z  „dołu”  w  pierwszym   dniu   każdego
miesiąca kalendarzowego:
 rachunek BIZNES KONTO PLUS
* opłata za prowadzenie rachunku wyniesie 0,00zł jeżeli  kwota stałych wpływów w miesiącu 
poprzedzającym  wyniesie 5000,00zł
W przeciwnym wypadku opłata za prowadzenie rachunku wyniesie 30,00 zł 0,00 zł * 

3. Wpłaty gotówkowe:
 rachunek BIZNES KONTO PLUS bezpłatnie
wpłaty gotówkowe na wszystkie rachunki rozliczeniowe wnoszone w monetach 
Uwaga: dotyczy wpłat gdzie ilość monet wynosi powyżej 50 sztuk. 0,50%                   min 5,00 zł

4. Wypłaty gotówkowe:
rachunek BIZNES KONTO PLUS 0,20%                     min. 2,00 zł.

5. Wykorzystanie  środków  z  wpływów  bieżących  na  realizację  dyspozycji  klienta  w formie  
przelewów na rachunek innego banku krajowego lub w formie wypłaty gotówki w kasie.
 rachunek BIZNES KONTO PLUS bezpłatnie

Uwaga: za wpływ bieżący nie uznaje się wpływu środków z tytułu umów między klientem a Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju, których  efektem  jest  uznanie  
rachunku  bieżącego  klienta  np.:  z  tytułu  udzielonego  kredytu,  zapadłych  lokat,  opłata  jest  niezależna  od opłat  pobieranych  za  przelewy  lub  wypłatę  .Nie  pobiera  się 
opłaty  z  tytułu  wykorzystania  środków  z  wpływu  bieżącego  za  przelewy przesyłane drogą CUI.

6. Zrealizowanie 1 sztuki przelewu:
(elektronicznie, w formie papierowej oraz przez system bankowości mobilnej):

6.1 Na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju,
 rachunek BIZNES KONTO PLUS bezpłatnie

6.2 Na rachunki prowadzone w innym banku krajowym:
 rachunek BIZNES KONTO PLUS

- elektronicznie przez Posiadacza rachunku pierwsze 30 w miesiącu 0,00 zł, następne 0,90 zł
- w formie papierowej 10,00 zł

.6.3 Poprzez system SORBNET (expresowo) 30,00 zł. Plus koszt przelewu

Uwaga:   złożone   przez   klienta   dokumenty   płatnicze   do   realizacji   w   systemie   ELIXIR   nie   są przekazywane  do  banku,  w  którym  znajduje  się  uznawany  
rachunek.  Przelew  sorbnet  powinien zostać złożony w Centrali Banku w formie papierowej do godz.13.00

6.4 Przelew  ZUS 
rachunek BIZNES KONTO PLUS bezpłatnie

6.5 Przez system EXPRESS ELIXIR ( przelew natychmiastowy ):
1)złożone przez posiadacza rachunku w formie papierowej 15,00 zł
2) złożone przez Posiadacza rachunku poprzez Centrum Usług Internetowych 10,00 zł

Uwaga: Uwaga: przelew natychmiastowy Express Elixir realizowany jest w Centrali i Placówkach Banku  od 
poniedziałku do piątku do godziny 17:00. W ramach usługi przelewu Expres Elixir mogą być realizowane 
przelewy do banków, które przystąpiły do systemu EXPRESS ELIXIR, Maksymalna  kwota pojedynczego 
przelewu wynosi 25.000 zł..

7. Administrowanie przelewami bez pokrycia (zadłużenie wymagalne) 
- za każdy przelew 5,00 zł

8. Wydanie czeków gotówkowych lub rozrachunkowych posiadaczom rachunków bankowych  
- za jeden czek. 1,00 zł

9. Potwierdzenie czeku – od każdego czeku. 20,00 zł
10. Inkaso czeku. 10,00 zł
11. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków.

Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków. 50,00 zł
12. Realizacja zlecenia stałego w PLN:

a) na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju 5,00 zł
b) na rachunek w innym banku krajowym 5,00 zł plus koszt przelewu
c) zmiana/odwołanie zlecenia stałego 5,00 zł

Uwaga: opłata  w  wys. 5,00 zł pobierana jest w okresach  miesięcznych, pobierana jest ostatniego dnia każdego m-ca, opłata miesięczna nie dotyczy zleceń stałych 
realizowanych przez klientów korzystających z systemu usług internetowych ( token, cui korporacyjne)

13. Wyciąg z rachunku bankowego:
13.1 Odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu 

Zdroju

Uwaga: opłata  pobierana ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego niezależnie od ilości wydanych 
wyciągów. 9,00 zł

13.2 Wysyłany przez Bank srogą pocztową (na terenie kraju):

Uwaga: opłata w wys. 30,00 zł  pobierana jest w okresach miesięcznych, pobierana jest ostatniego dnia 
każdego miesiąca ka 30,00 zł

13.3 Dystrybucja e-mail bezpłatnie
14. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku – opłata pobierana 

ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
Uwaga: Opłata dotyczy jednego hasła niezależnie od ilości i rodzaju rachunku. 10,00 zł

15. Dokonanie likwidacji na wniosek Posiadacza rachunku bieżącego, pomocniczego, bezpłatnie
a) przed upływem jednego miesiąca: 50,00 zł
b) po upływie jednego miesiąca: bezpłatnie

16. Przekształcenie rachunku. 200,00 zł
17. Zmiana karty wzorów podpisów 20,00 zł
18. Zlecenie wyzerowania rachunków i dyspozycja przelania środków na rzecz innego podmiotu                 

na 31 grudnia danego roku 50,00 zł
DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH W PLN I W WALUTACH WYMIENIALNYCH
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1. Wyciąg sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku - za wyciąg. 10,00 zł
2. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) - od każdego dokumentu. 20,00 zł
3. Przygotowanie opinii bankowej na wniosek Posiadacza rachunku:

3.1 w trybie ekspresowym ( 1 dzień roboczy od daty wpływu prośby do Banku) 200,00 zł
3.2 w trybie normalnym 75,00 zł

Uwaga: opłata pobierana za sporządzenie opinii pobierana z góry
4. Przygotowanie zaświadczenia na wniosek Posiadacza rachunku:

- potwierdzającego posiadanie rachunku
- lub o stanie depozytów, odsetek od depozytów,
- lub realizację przelewu
- lub stwierdzającego wysokość zadłużenia
- lub jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów
- lub że rachunek jest/nie jest wolny od zajęcia
a) w trybie ekspresowym (1 dzień roboczy od daty wpływu prośby do Banku) 100,00 zł
b) w trybie normalnym 50,00 zł

5. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o obrotach na rachunku bankowym 
(historia rachunku).
a) za każdy miesiąc roku bieżącego, 30,00 zł -    max 300,00 zł za cały rok
b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. 40,00 zł -    max 500,00 zł za cały rok

Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego
6. Zastrzeżenie lub  odwołanie zastrzeżenia utraconych dokumentów (dokument  tożsamości, czek, karta 

kredytowa, książeczka obiegowa, rachunek bankowy, czek podróżny i stempel kasowy) bezpłatnie
6.1 Zastrzeżenie lub  odwołanie zastrzeżenia utraconych dokumentów (dokument  tożsamości, czek, karta 

kredytowa, książeczka obiegowa, rachunek bankowy, czek podróżny i stempel kasowy) w systemie 
Dokumenty Zastrzeżone dla:
- klientów Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, 20,00 zł
- osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju 50,00 zł

7 Potwierdzenie   autentyczności   podpisów   posiadaczy   rachunków   w   walucie   PLN   i   w   
walutach wymienialnych w Banku  dla innych banków krajowych i zagranicznych. 20,00 zł

8. Dokonanie adnotacji o zmianie danych adresowych posiadacza rachunku. bezpłatnie
9. Wysyłanie wezwań (monitów):

9.1 Wysyłanie   wezwań   (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego salda 
debetowego powstałego wskutek wypłat na podstawie karty płatniczej w rachunku rozliczeniowym, do 
dłużnika (kwota płatna przez dłużnika od każdego wysłanego monitu). 75,00 zł

9.2
Wysyłanie   wezwań   (monitów)   do   zapłaty   z   tytułu   prowizji   zaległej   powstałej   na   rachunku 
rozliczeniowym 20,00 zł

10. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu na rzecz uprawnionego 
do prowadzenia egzekucji.

Uwaga: opłata pobierana niezależnie od kosztu przelewu
0,1% spłaconego tytułu wykonawczego 

min. 30,00 zł-  max 200,00 zł
11. Przyjęcie  pełnomocnictwa  do  rachunku  lokaty  terminowej  /  rachunku na rzecz :

a) Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, bezpłatnie
b) innego Banku, 20,00 zł
c) innych instytucji z którymi Klient zawarł umowę, porozumienie 20,00 zł

12. Dokonanie blokady środków / cesji praw na rachunkach bankowych :
a) z Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju, bezpłatnie
b) z innymi bankami. 20,00 zł
c) innych instytucji z którymi Klient zawarł umowę, porozumienie 20,00 zł

13. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 10,00 zł
14. Opłata za nieodebrane czeki (opłatę pobiera się po upływie 2 miesięcy od momentu złożenia 

zamówienia na czeki przez Posiadacza Rachunku) 2,00 zł od 1 sztuki
15. Sporządzenie odpisu z elektronicznego przelewu przychodzącego na rachunek bankowy klienta 10,00 zł
16. Powiadomienie przez Bank Klienta o nie wykonaniu polecenia zapłaty, zlecenia stałego 10,00 zł
17. Powiadomienie przez Bank Klienta o zwrocie środków z wpłaty gotówkowej z powodu błędnej 

dyspozycji Klienta (nie dotyczy zwrotu autoryzowanej transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę
lub za jego pośrednictwem, która została już wykonana, zgodnie z art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 
19.08.2011r. o usługach płatniczych). 10,00 zł
POLECENIE ZAPŁATY

1. Polecenie zapłaty
a) na rachunek wierzyciela

Uwaga: opłata pobierana od wierzyciela za każde wysłane polecenie zapłaty 1,50 zł
b) z rachunku dłużnika

Uwaga: opłata pobierana od dłużnika za każde wykonane polecenie zapłaty 2,00 zł
2. Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty. 3,00 zł

SYSTEM ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU INTERNETOWEGO – Centrum Usług Internetowych 

1. System korporacyjny – autoryzacja kartą
1.1 Uruchomienie czytnika kart na stanowisku PC – jednorazowo. 100,00 zł
1.2. Uruchomienie czytnika kart na kolejnym stanowisku PC. 100,00 zł
1.3. Wydanie karty – za 1 szt. 50,00 zł
1.4. Instruktaż 2 godzinny przez informatyka Banku. bezpłatnie
1.5. Instruktaż za rozpoczętą 3 godzinę i następne instruktażu. 50,00 zł
1.6. Miesięczna opłata licencyjna za oprogramowanie. 10,00 zł
1.7. Interwencja serwisu (pracownika Banku) wynikająca z niewłaściwego użytkowania systemu. 100,00 zł

2. System korporacyjny – autoryzacja tokenem VASCO
2.1. Abonament miesięczny e-konto w Banku bezpłatnie
2.2. Miesięczna opłata za użytkowanie tokena VASCO:

Uwaga: opłata pobierana jest na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. 8,00 zł
2.3. Udostępnienie kolejnego rachunku w systemie CUI 

( opłata jednorazowa pobierana w momencie złożenia dyspozycji przez Klienta) 20,00 zł
2.4. Wydanie tokena VASCO

pierwszego,
w miejsce utraconego lub zniszczonego,

Bezpłatnie
100,00 zł

2.5. Zastrzeżenie tokena VASCO bezpłatnie
2.6. Odblokowanie konta (tokena VASCO) bezpłatnie
2.7. Rezygnacja z usługi bez zwrotu  tokena VASCO: 200,00 zł
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- przed upływem roku
- po upływie roku 100,00 zł

2.8. Rezygnacja z usługi ze zwrotem  tokena VASCO:
- przed upływem roku

- po upływie roku
100,00 zł
bezpłatnie

2.9 Aplikacja bankowości mobilnej  bezpłatnie

3. TOKEN / SMS
3.1. Abonament miesięczny e-konto w Banku bezpłatnie
3.2. Miesięczna opłata za użytkowanie:

Uwaga: opłata pobierana jest na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.
Autoryzacja przelewów kodem sms

Tokena
bezpłatnie

4,00 zł
3.3 Token - Udostępnienie kolejnego rachunku w systemie CUI 

( opłata jednorazowa pobierana w momencie złożenia dyspozycji przez Klienta) 20,00 zł
3.4 Wydanie tokena 

pierwszego,
w miejsce utraconego lub zniszczonego,

Bezpłatnie
100,00 zł

3.5. Zastrzeżenie tokena bezpłatnie
3.6. Odblokowanie konta (tokena) bezpłatnie
3.7. Rezygnacja z usługi bez zwrotu  tokena:

- przed upływem roku
- po upływie roku

200,00 zł
100,00 zł

3.8. Rezygnacja z usługi ze zwrotem  tokena:
- przed upływem roku

- po upływie roku
100,00 zł
bezpłatnie

3.9. Opłata za uruchomienie usługi autoryzacji przelewów kodem 20,00 zł
3.10. Aplikacja bankowości mobilnej bezpłatnie

KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA
1. Wydanie duplikatu karty 15,00 zł
2. Zmiana numeru PIN w bankomatach  sieci BZ WBK 24. 6,00 zł
3. Transakcje bezgotówkowe bezpłatnie
4. Transakcje gotówkowe

we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami bezpłatnie
w pozostałych bankomatach w  kraju 4,00 zł
a) w bankomatach za granicą 2,00% min 10,00 zł

b) poprzez usługę Visa cash back (wyplata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce bezpłatnie
c) w punktach akceptujących kartę w kraju 5,00 zł
d) w punktach akceptujących kartę za granicą 2,00% min 10,00 zł

e) w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł
5. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 3,00 zł
6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 10,00 zł
7. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł
8. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty. 10,00 zł
9. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty. 1000,00 zł

10. Sprawdzenie salda w bankomacie – usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 2,00 zł
11. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydajnej do rachunku   z wyjątkiem kat wydanych

do rachunku11.a oraz 11.b
5,00 zł

a) rachunek BIZNES KONTO
*opłata miesięczna za posiadanie karty wyniesie 0,00 zł pod warunkiem, że wartość rozliczonych przez 
Bank transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą do rachunku wyniesie co najmniej 500 zł. w 
poprzednim miesiącu kalendarzowym. W przeciwnym wypadku opłata  wyniesie 5,00 zł

0,00 zł*
b) rachunek BIZNES KONTO PLUS
*opłata miesięczna za posiadanie karty wyniesie 0,00 zł pod warunkiem, że wartość rozliczonych przez 
Bank transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą do rachunku wyniesie co najmniej 500 zł. w 
poprzednim miesiącu kalendarzowym. W przeciwnym wypadku opłata  wyniesie 5,00 zł 0,00 zł*
USŁUGI RÓŻNE

1. Wydanie kserokopii umowy lub dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy rachunku bankowego. 30,00 zł
2. Potwierdzenie klucza telegraficznego. 20,00 zł
3. Wydanie  informacji  o  stanie  środków  na  rachunkach  bankowych  firmom  audytorskim,  badającym

bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku 150,00 zł
4. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym 

osobom, organom i instytucjom w art.105 ust 1 i 2 Prawa bankowego.
Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art.110 Prawa bankowego  oraz w przypadku 
podmiotów stosujących wobec Banku  zasadę wzajemności bez opłaty.

50,00 zł lub na zasadach wzajemności

5. Realizacja weksla z pocztowego inkasa wekslowego - od każdej realizacji. 100,00 zł
6. Prowizja komisowa w przypadku notyfikacji weksla – od sumy wekslowej bezpłatnie

SKARBIEC NOCNY I INKASO SAMOCHODOWE
1. Udostępnianie skarbca nocnego do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków w Banku 

Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju bezpłatnie
2. Wydanie do skarbca nocnego:

a) worki do  monet bezpłatnie
b) klucze bezpłatnie
c) portfele – od 1 szt. portfela 80,00 zł

3. Inkaso samochodowe Wg. umowy
4. Wystawienie protokołu różnic kasowych dotyczących wpłat do skarbca nocnego. Prowizja pobierana 

jest w chwili księgowania różnic kasowych. 30,00 zł
CZYNNOŚCI KASOWE

1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki w innych bankach krajowych 0,50%  min. 3,50 zł
2. Niepobranie przygotowanej przez Bank gotówki zamówionej przez Klienta na umówiony dzień – 

prowizja pobrana od kwoty nie pobranej w formie gotówkowej (od kwoty min 3.000,00 EURO); pobrana 
z rachunku Klienta następnego dnia roboczego po dniu w którym miała nastąpić wypłata gotówki.
Uwaga: w uzasadnionych przypadkach decyzję o odstąpieniu i niepobrania prowizji podejmuje członek 
Zarządu.

0,50%  min. 50,00 zł   max 400,00 zł

3. Wymiana banknotów i monet na inne nominały:
- dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju bezpłatnie
- dla pozostałych osób – za rozmianę:

a) do 10 sztuk 5,00 zł
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b) powyżej 10 sztuk 30,00 zł
4. Zwrot wpłaty gotówkowej z innego banku na podstawie błędnej dyspozycji Klienta (nie dotyczy zwrotu 

kwoty autoryzowanej transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem, 
która została już wykonana, zgodnie z art. 47 i art. 48  Ustawy z dnia 19.08.2011r. o usługach 
płatniczych). 5,00 zł

5. Skup i sprzedaż walut obcych bezpłatnie
 INNE USŁUGI

1. Usługi nietypowe i nie przewidziane w Tabeli opłat i prowizji stawka negocjowana
2. Najem skrytki na wyciągi - miesięcznie 5,00 zł
3. Utrata kluczyka do skrytki na wyciągi . 50,00 zł

USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POMOCĄ BS SMS
1. Miesięczny abonament za korzystanie usługi – wliczone w koszt prowadzenia rachunku bezpłatnie
2. Automatyczne powiadamianie o saldzie rachunku:

a) po każdej zmianie salda – opłata pobierana miesięcznie 20,00 zł
b) codziennie – opłata pobierana miesięcznie 20,00 zł
c) raz w tygodniu – opłata pobierana ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego bezpłatnie

3. Wyciąg z rachunku – dystrybucja SMS bezpłatnie
4. Realizacja przelewu na konto w innym banku koszt przelewu
5. Realizacja przelewu na rachunek w Banku bezpłatnie
6. Zmiana parametrów usługi – za wniosek 5,00 zł
7. Usługi nietypowe stawka negocjowana
8. Przesyłanie informacji o wysokości salda w formie komunikatu SMS 

Uwaga: opłata pobierana jest jednorazowo w momencie aktywacji usługi BS SMS 2,00 zł
Połączenie z usługą BS SMS odbywa się na koszt Klienta – koszt połączenia z numerem stacjonarnym 
według stawek danego operatora

.......................................................                                                                                               ....................................................
pieczątka i podpis posiadacza rachunku pieczątka i podpisy osób występujących w imieniu Banku
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