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Taryfa prowizji i opłat obowiązująca  

we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie 

zwana dalej „Taryfą prowizji i opłat WBS” 

 

Ogólne zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 

 

1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach pobiera się od wpłacającego, chyba że 
została zawarta umowa między Bankiem WBS a Posiadaczem rachunku o pobieraniu prowizji od Posiadacza 
rachunku. 

2. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w Banku WBS pobiera się od wpłacającego lub 
Posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy Bankiem WBS a Posiadaczem tego rachunku. 

3. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez Bank WBS z instytucjami lub 
podmiotami gospodarczymi, na zlecenie których dokonywane są operacje, Bank pobiera prowizje lub opłaty zgodnie 
„Taryfą prowizji i opłat WBS”, lub zgodnie z zawartą umową. 

4. Nie pobiera się prowizji i opłat od otwarcia i prowadzenia rachunków lokat terminowych. 

5. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących.   

6. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota  
w walucie obcej opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP z poprzedniego dnia roboczego 
obowiązującego w dniu pobrania należności. 

7. Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia wyłącznie: 

a) dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek, 

b) dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego, w bankomacie 
lub placówce Banku w godzinach pracy Banku lub poza nimi, lub przy użyciu terminala płatniczego, jeżeli klient 
posiadacza rachunku wyrazi wolę zawarcia umowy również w zakresie usług umożliwiających takie wypłaty, 

c) wykonywanie na terytorium państwa członkowskiego transakcji płatniczych, w szczególności w urządzeniach 
akceptujących instrumenty płatnicze, w Banku, lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do 
rachunku, przy czym w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej.   

8. Rodzaj transakcji wliczanych do ustawowego limitu 5 bezpłatnych transakcji dla PRP to:  

 przelew, w tym przelew wykonany za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz przelew SEPA; 

 zlecenie stałe, 

 polecenie zapłaty. 

Wypłaty gotówki w placówkach Banku WBS bezpłatnie, wpłata na rachunek przez posiadacza rachunku bezpłatnie, 
natomiast wpłata gotówki dokonywana przez osoby trzecie pobierana od osoby dokonującej wpłata w wysokości 
określonej w Taryfie. 

 
 
 
 
 
 
 



TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO (PRP)  
Załącznik do Uchwały nr 42/3/2020 Zarządu Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie z dnia 28.08.2020 r. 
 

 

   

3/6 

                                       Wyszczególnienie                                                                     Sposób pobierania           Stawka opłat  
                                                                                                                                                                                               i prowizji 
Dział 1. Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP) 

1   Otwarcie PRP jednorazowo 0,00 zł 

2   Prowadzenie PRP miesięcznie 0,00 zł 

3   Likwidacja rachunku PRP jednorazowo 0,00 zł 

4   Wyciąg z konta bankowego:     

  a) 
odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną  
w jednostce Banku prowadzącej rachunek 

od każdego wyciągu 
0,00 zł 

  b) wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju:     

  -  raz w miesiącu  od każdego wyciągu 0,00 zł 

  - 
częściej niż raz w miesiącu – za każdą przesyłkę1 

od każdego wyciągu 
od każdego wyciągu 

10,00 zł 

    
UWAGA: Bank nie sporządza wyciągów z konta bankowego dla 
klientów posiadających bankowości elektroniczną 

  
  

5   Sporządzenie odpisu na wniosek klienta:     

  a) wyciągu z rachunku bankowego  za czynność 

10,00 zł za pierwsze  
2 strony, 

każda  następna 
3,00zł 

 

  b) potwierdzenia wykonania dokonanej operacji za czynność 10,00 zł 

  c) obrotów/ historii rachunku bankowego  za czynność 

10,00 zł za pierwsze  
2 strony, 

każda  następna 
3,00zł 

    
UWAGA: za każdy poprzedni rok opłatę  podwyższa się 
odpowiednio o 100 % stawki podstawowej 

  
  

6   
Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego 
posiadanie rachunku i/lub o stanie środków na rachunku 
bankowym 

za zaświadczenie 

50,00 zł 

7  
Udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach bankowych z 
Centralnej Informacji 

za informację 

50,00 zł 

8   
Przyjęcie do realizacji poleceń zapłaty2 

  
  

 

  a) przyjęcie do realizacji jednorazowo 0,00 zł 

  b) realizacja każdej transakcji za każde zlecenie 0,00 zł / 3,00 zł 

  c) 
za poinformowanie o niezrealizowanych poleceniach zapłaty 
(np. brak środków na rachunku Klienta) 

za każde zlecenie 
0,00 zł 

  d) odwołanie polecenia zapłaty jednorazowo 0,00 zł  

                                                 
1
 do w/w opłaty należy doliczyć rzeczywiste koszty wysyłki  

2
 transakcja wliczana do ustawowego limitu 5 bezpłatnych transakcji. Każda kolejna opłata 3,00 zł. Rodzaj wszystkich transakcji 

wliczonych do ustawowego limitu wymieniono w pkt 8 Ogólnych zasad pobierania prowizji i opłat bankowych  
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9   
Zlecenia stałe:3 

  
  

 

  a) przyjęcie zlecenia (od każde zlecenie) jednorazowo 0,00 zł 

  b) realizacja od operacji 0,00 zł / 3,00 zł 

  c) zmiana treści zlecenia od operacji 0,00 zł 

  d) odwołanie jednorazowo 0,00 zł 

10   
Ustanowienie/ zmiana pełnomocnictwa do dysponowania 
rachunkiem od każdego pełnomocnictwa 

za czynność 10,00 zł 

11   Zapis na wypadek śmierci :      

  a) dokonanie zapisu za czynność  20,00 zł 

  b) odwołanie zapisu za czynność  10,00 zł 

 c) aktualizacja zapisu za czynność 10,00 zł 

 d) realizacja zapisu 
od każdego 

zapisobiorcy 
0,5% nie mniej 

niż 50,00 zł 

12   Realizacja spadku 
od każdego 

spadkobiercy 
0,5% nie mniej niż 

50,00 zł  

13   
Opłaty związane z administracją i realizacją zajęć komorniczych  
i sądowych: 

  
  

  a) 
za przyjęcie zajęcia sądowego lub administracyjnego i 
dokonanie blokady rachunku 

za czynność  
10,00 zł 

  b) 
za realizację i uchylenie tytułu wykonawczego oraz dokumentu 
mającego moc takiego tytułu 

za czynność  

0,5% nie mniej niż 
30,00 zł i nie więcej 

niż 200,00 zł + 
prowizja Rozdział 4   

pkt 2  

  c) 

przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji 
stanowiącej tajemnicę bankową uprawnionym osobom, 
organom i instytucją określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa 
bankowego 

za czynność  30,00 zł 

14   
Czynności związane z zastrzeżeniem dokumentów w bazie 
dokumentów zastrzeżonych DZ 

za czynność 30,00 zł 

15  Czynności związane z odwołaniem zastrzeżenia dokumentów w 
bazie dokumentów zastrzeżonych DZ 

za czynność 20,00 zł 

16   
Opłata za sporządzenie i wysłanie upomnienia o spłacie należnej 
prowizji: 

za czynność 0,00 zł 
 

Rozdział 2. Wpłaty gotówkowe 

1   na rachunek płatniczy własny prowadzone w Banku WBS za wpłatę 0,00 zł 

2  
na rachunek płatniczy prowadzony w Banku WBS przez osoby 
trzecie 

za wpłatę 
0,4% nie mniej niż 

5,00 zł 

Rozdział 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku płatniczego 

1   z rachunku płatniczego funkcjonującego w Banku WBS za wpłatę 0,00 zł 

Rozdział 4. Przelewy krajowe (polecenia przelewu) wykonane w placówce Banku WBS 

1   polecenie przelewu wewnętrznego za przelew 0,00 zł 

                                                 
3
 transakcja wliczana do ustawowego limitu 5 bezpłatnych transakcji. Każda kolejna opłata 3,00 zł. Rodzaj wszystkich transakcji 

wliczonych do ustawowego limitu wymieniono w pkt 8 Ogólnych zasad pobierania prowizji i opłat bankowych  
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2   polecenie przelewu na rachunki w innych bankach krajowych   za przelew 0,00 zł / 5,00 zł4 

3   realizacja zleceń za pośrednictwem SORBNET 2 za przelew  50,00 zł  

Rozdział 5. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej 

1   Realizacja przelewów wychodzących  w trybie standardowym     

  a) pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku WBS za przelew 0,00 zł 

  b) 
polecenie przelewu SEPA na rachunki prowadzone na terenie 
EOG 

za przelew 
0,00 zł / 5,00 zł5 

 c) 
polecenie przelewu SEPA na rachunki prowadzone poza 
terenem EOG 

za przelew 
0,00/5,00 zł5 

 d) 
realizacja przelewu SEPA za pośrednictwem bankowości 
elektronicznej  

za przelew  
0,00 zł 

  e) polecenie wypłaty od transakcji 16,00 zł 

  f) polecenia wypłaty do banków w grupie BPS od transakcji 12,00 zł 

2   Realizacja przelewów w trybie niestandardowym     

  a) w EUR, USD i GBP w trybie "pilnym" od transakcji 110,00 zł 

3   
Realizacja przelewów otrzymanych z banków krajowych i 
zagranicznych 

  
  

  a) przelewy SEPA otrzymane  z EOG  od transakcji 0,00 zł 

  d) polecenie wypłaty z dyspozycją kosztów "BEN" lub "SHA" od transakcji 20,00 zł 

4   
Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / 
postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta 

za zlecenie  100,00 zł + koszty 
banków trzecich 

5   
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane  
"z góry" do poleceń wypłaty 

od transakcji 
80,00 zł 

6   
Zmiany / korekty / odwołania zrealizowanego przekazu, 
wykonane na zlecenie klienta 

od transakcji 110,00 zł + koszty 
banków trzecich 

Rozdział 6. Karty płatnicze VISA6 

1   Wydanie nowej karty za czynność 0,00 zł 

2   Wznowienie karty za czynność 0,00 zł 

3   Wydanie duplikatu karty na życzenie klienta za czynność 15,00 zł 

4   Zmiana nr PIN   za czynność 10,00 zł 

5   Zmiana limitu na karcie za czynność 10,00 zł 

6   Opłata za kartę miesięcznie 0,00 zł 

7   Płatności kartą od operacji 0,00 zł 

8   Wypłata gotówki     

  a) w bankomatach Banku WBS od operacji 0,00 zł 

  b) we wskazanych bankomatach Grupy BPS i SGB od operacji 0,00 zł 

    
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie 
internetowej Banku 

  
  

  c) w pozostałych bankomatach w kraju i za granicą (EOG) od operacji 0,00 zł / 5,00 zł7 

                                                 
4
 Przelew wliczany do ustawowego limitu 5 bezpłatnych transakcji. Każda kolejna opłata 5,00 zł. Rodzaj wszystkich transakcji 

wliczonych do ustawowego limitu wymieniono w pkt 8 Ogólnych zasad pobierania prowizji i opłat bankowych  
5
 Przelew wliczany do ustawowego limitu 5 bezpłatnych transakcji. Każda kolejna opłata 5,00 zł. Rodzaj wszystkich transakcji 

wliczonych do ustawowego limitu wymieniono w pkt 8 Ogólnych zasad pobierania prowizji i opłat bankowych 
6
 Karta VISA umożliwia dokonywanie transakcji na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

7
 Pierwszych pięć wypłat rozliczonych przez Bank w okresie miesiąca jest bezpłatna, każda kolejna za opłatą 5,00 zł 
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  d) 
poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w kasie 
placówki handlowo-usługowej w Polsce) 

od operacji 
  0,00 zł/ 5,00 zł8 

Rozdział 7. Usługi elektroniczne 
Dział 7.1. Usługi bankowości elektronicznej 

1   
Udostępnienie usługi bankowości elektronicznej i przeszkolenie 
użytkowników 

jednorazowo 
0,00 zł 

2   Wydanie karty kodów TAN, służących do autoryzacji transakcji za czynność 
0,00 zł 

3   
Opłata za prowadzenie rachunku w formie elektronicznej 
(opłata pobierana proporcjonalnie w stosunku do ilości dni 
funkcjonowania rachunku) 

miesięcznie 

0,00 zł 

4   Realizacja przelewu     

  a) na rachunek prowadzony w Banku WBS za przelew 0,00 zł 

  b) na rachunek prowadzony w innym banku krajowym za przelew 0,00 zł 

 c) przelewy natychmiastowe BlueCasch za przelew 7,00 zł 

 d) 
realizacja zlecenia stałego złożonego w bankowości 
elektronicznej 

za przelew 
0,50 zł 

 e) Realizacja zleceń za pośrednictwem SORBNET za przelew 20,00 zł 

5   Za autoryzację przelewu sms-em 
za każdy wysłany 

sms 0,30 zł 

6   Za potwierdzenie drugiej fazy logowania i autoryzację 
przelewu z wykorzystaniem aplikacji mobilnej WBS za czynność 0,00 zł 

7   Rezygnacja z usług za czynność 0,00 zł 

8   
Zablokowanie Użytkownika do rachunku na prośbę Posiadacza 
rachunku 

za czynność 
10,00 zł 

9   
Odblokowanie dostępu Użytkownika do rachunku na prośbę 
Posiadacza rachunku 

za czynność 
10,00 zł 

10   Opłata za zmianę loginu za czynność 5,00 zł 

11   Zmiana nr tel. wykorzystywanego do autoryzacji przelewów za czynność 5,00 zł 

12   Rozpatrzenie reklamacji za czynność 0,00 zł 

Dział 7.3.  SMS w ramach 3D Secure 

1   

Hasło 3D Secure -przesyłane w postaci wiadomości tekstowej 
SMS na wskazany przez Użytkownika karty numer telefonu 
komórkowego – jednorazowe hasło służące do identyfikacji 
Użytkownika karty i akceptacji jego dyspozycji w ramach 
potwierdzenia transakcji internetowych z wykorzystaniem 
zabezpieczenia 3D Secure 

za każdy wysłany 
sms 

0,00 zł 

 
 

 

                                                 
8
 Pierwszych pięć wypłat rozliczonych przez Bank w okresie jest bezpłatna, każda kolejna za opłatą 5,00 zł 


