
Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania prowizji

Elixir od kwoty wpłaty 

Express Elixir od kwoty wpłaty 

Sorbnet od kwoty wpłaty 

BlueCash od kwoty wpłaty 

2. od kwoty wpłaty 

3. każdorazowo

4. za każdy dokument

w przypadku banknotów - opłata powyżej 100 szt. 

znaków pieniężnych

w przypadku bilonu - opłata powyżej 100 szt. znaków 

pieniężnych

6.

Wpłata na cele użyteczności publicznej, której wniesienie 

upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do 

uzyskania ulgi w podatku dochodowym

1. od czeku

2. od sumy wekslowej

3. od weksla

4. od weksla

5. od weksla

6. od depozytu

7. miesięcznie od depozytu

8. od zgłoszenia 

9. od strony A4

10. za każdą dyspozycję

11. od każdego potwierdzenia

12.
każdorazowo (opłata uzaleznione jest od złożoności 

sprawy)

13.

14. za każdą zbiorczą informację

15. za każde udzielenie informacji

16. za każde udzielenie informacji

Za informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej będącej posiadaczem rachunku 

oraz osobom, które uzyskały tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, w tym 

nabywców spadku, w rozumieniu art. 1052 k.c.

Przesłanie informacji zbiorczej do klienta, o którym mowa w pkt. 14

Udzielenie informacji dotyczących realizacji praw osób, których dane są przetwarzane, 

wymagające podjęcia dodatkowych czynności ze strony Banku.

 Przyjęcie zgłoszenia i zastrzeżenie utraty dokumentów tożsamości, stempli, pieczątek 

Sporządzenie kserokopii na życzenie klienta

Odzyskanie środków ze zrealizowanego zlecenia płatniczego odwołanego przez klienta

Potwierdzenie faxem wykonanej operacji bankowej

Wyjaśnienie spraw wymagających sięgania do materiałów zarchiwizowanych

Za czynności nieprzewidziane w tabeli pobierane są opłaty w wysokości ustalonej przez 

Zarząd ŻBS

Przyjęcie weksla do dyskonta

Złożenie weksla do dyskonta

Złożenie weksla do protestu

Przedstawienie weksla do zapłaty

Przyjęcie depozytu

Przechowywanie depozytu

od 50.00 do 300,00 zł. w zależności od zakresu informacji.

 1% nie mniej niż 15,00 zł 

0,5% - 5 %

0,3 % nie mniej niż 10.00 zł

według poniesionych kosztów

2,50 zł

100,00 zł plus koszt opłaty notarialnej

20,00 zł

 koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta 

Polska S.A.

2,46 zł (2 zł + 23% VAT)

od 100,00 zł do 500,00 zł

24,60 zł (20,00 zł + 23% VAT) 

24,60 zł (20 zł + 23% VAT)

20,00 zł

15,00 zł

0,5% nie mniej niż 20,00 zł, nie więcej niż 500,00 zł

100,00 - 1.000,00 zł

6,15 zł (5,00 zł + 23% VAT)

24,60 zł (20 zł + 23% VAT)

20,00 zł

Dział III.   Inne usługi

Rozdział I.  Czynności kasowe

Rozdział II. Usługi różne

Obowiązująca stawka

5.

0,5% nie mniej niż 5,00 zł

0,5% nie mniej niż 30,00 zł

Przyjęcie i wysłanie czeku do inkasa

Sporządzenie dokumentu wpłaty według  dyspozycji ustnej klienta 

bez  opłat

Wymiana krajowych znaków pieniężnych jednych wartości nominalnych na inne

1.
1% nie mniej niż 20,00 zł

1% nie mniej niż 50,00 zł

1% nie mniej niż 20,00 zł

Wpłaty na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki

Wpłaty na rachunki prowadzone przez ŻBS

Wypłaty z rachunków "uznania do wyjaśnienia"


