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DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM 

 
Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem 
płatniczym. 
Pełne informacje na temat opłat lub prowizji dotyczących pozostałych usług świadczonych i powiązanych z 
rachunkiem zawiera TABELA OPŁAT I PROWIZJI ORZESKO-KNUROWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z 
SIEDZIBĄ W KNUROWIE DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH  
 
Nazwa handlowa rachunku płatniczego: rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy OK Retro 
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1.1 Kredyt w rachunku płatniczym – w przypadku korzystania: 

 
Opłata przygotowawcza za złożenie wniosku 
kredytowego 

jednorazowo 0 zł. 

 Prowizja za udzielenie/odnowienie kredytu  
jednorazowo( przy 

udzieleniu i odnowieniu 
limitu(automatycznym) 

1,5% min.50zł. 

 Prolongata kredytu 
jednorazowo od wartości 

prolongowanej 
0,50% - 5% 

 

 Wydłużenie okresu kredytowania  jednorazowo  0,3% - 5% 

 

Sporządzenie aneksu do umowy do umowy: 

Jednorazowo 

 
na wniosek Dłużnika 50 zł. 
zmniejszenie limitu kredytu w rachunku płatniczym 
wynikające z procedur 

 5 zł. 

 
Sporządzenie na wniosek Klienta zaświadczenia o 
transakcji kredytowej 

za dokument 100 zł 

 
Sporządzenie opinii w trybie art.104 i 105 Prawa 
bankowego 

za dokument 50 zł. 

 
Kopia/odpis umowy kredytowej, umowy pożyczki, umów 
zabezpieczeń 

za 1 stronę 5 zł. nie mniej niż 10 zł. 

 Sporządzenie pełnomocnictwa do dysponowania ROR za dokument 5 zł. 

 

Przekroczenie umownego limitu kredytu w rachunku 
płatniczym 
Uwaga: prowizja naliczana od kwoty powyżej 100zł. 
pobierana za każde przekroczenie umownego limitu w 
ROR 

od wartości 
przekroczonego limitu 

1,2% 

 
1.2 

 
Polecenie przelewu: 

 
Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR ) w placówce 
Banku 

         za przelew                            4 zł.ii 

 
Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie 
SORBNET        

         za przelew                          25 zł.  

1.3 Polecenie przelewu SEPA: 

 

Polecenie przelewu SEPA w placówce Banku :   

- do banków krajowych 

za przelew 

20 zł. ii 

- do banków zagranicznych 4 zł.II 

1.4 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

 Polecenie przelewu wewnętrznego w placówce Banku za przelew 0 zł. 

1.5 Polecenie przelewu w walucie obcej: 
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Polecenie przelewu w  walucie obcej ( wysyłanie do 
banków krajowych)/Polecenie wypłaty: 
Uwaga: niezależnie  od prowizji pobiera się 
zryczałtowane  koszty banków pośredniczących  w 
przypadku opcji kosztowej „QUR”  w kwocie 100zł. 

 

 
- w placówce Banku  

za przelew 

0,30% min.40zł. max.300zł.ii 

- polecenie przelewu w walucie obcej  pomiędzy  
rachunkami prowadzonymi  w Grupie BPS 

10 zł.ii 

 

Polecenie przelewu  TAREGET/SWIFT w EUR  w 
ramach EOG 
Uwaga: niezależnie  od prowizji pobiera się 
zryczałtowane  koszty banków pośredniczących  w 
przypadku opcji kosztowej „QUR”  w kwocie 100zł.  

za przelew 25 zł.ii 

1.6 Polecenie zapłaty: 

 Rejestracja polecenia zapłaty  

za zlecenie 
  

0 zł. 

 Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 10 zł. 

 Realizacja polecenia zapłaty z rachunku Klienta  0 zł. 

 Odrzucenie polecenia zapłaty  0 zł. 

1.7 Powiadamianie SMS: 

 Powiadamianie SMS  miesięcznie 6 zł.ii 

1.8  Prowadzenie rachunku płatniczego: 

 Prowadzenie rachunku płatniczego ( opłata za pakiet) miesięcznie                          7zł.iii 

1.9  Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych: 

 
Wyciąg z rachunku płatniczego : 
Uwaga: opłaty nie pobiera się jeśli wyciągi odbierane są elektronicznie 

 -wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy jednorazowo 0 zł 

 
- wyciąg po każdej zmianie salda 
Uwaga: na życzenie klienta 

za wyciąg 5 zł. 

 
- sporządzenie  kopii wyciągu /dowodu księgowego/ 
potwierdzenie realizacji przekazu 
Uwaga: na życzenie klienta 

za dokument 5 zł. 

 

Wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie  kraju: 
Uwaga: na życzenie klienta 

- raz w miesiącu 

 
za przesyłkę 

0 zł. 

- kolejne wyciągi 
 5zł.ii + opłata wg obowiązującego 

cennika Poczty Polskiej za 
przesyłki 

 

Sporządzanie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek  Posiadacza  rachunku:  
Uwaga: opłata netto, należy doliczyć podatek VAT  

- za każdy miesiąc roku bieżącego 

za dokument 

2 zł. 
max.15 zł. za cały rok 

- za każdy miesiąc roku poprzedniego 
5 zł. 

max.30 zł. za cały rok 

2.1 Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu  karty debetowej do płatności bezgotówkowych: 

 
Transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności bezgotówkowych 

od transakcji 0 zł. 

2.2 Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych: 
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Transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych 

od transakcji 

5 zł.ii 

 w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł. 

2.3 Wydanie karty płatniczej: 

 Wydanie/wznowienie karty  płatniczej debetowej 

jednorazowo 
 

0 zł 

 Wydanie duplikatu karty 20 zł. 

 
Wydanie  nowej karty w miejsce zastrzeżonej 
Uwaga: opłata nie jest pobierana ,jeśli  wydanie karty 
nastąpiło  z przyczyn leżących po stronie Banku 

20 zł.ii 

2.4 Obsługa karty debetowej: 

 

Obsługa karty debetowej 
Uwaga: opłata 7 zł. pobierana w przypadku braku wykonania 
transakcji bezgotówkowych  na kwotę min.300 zł. 
dokonywanych kartą debetową wydaną do rachunku i 
rozliczonych przez Bank w okresie miesiąca liczonego od 
pierwszego dnia danego miesiąca do ostatniego dnia danego 
miesiąca kalendarzowego. 

 miesięcznie  
0 zł./ 7 zł. 

 

2.6 Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym: 

 
Sporządzenie na wniosek Posiadacza opinii 
/zaświadczenia o rachunku 

za dokument 
 

50 zł. 

 
Sporządzenie na wniosek Posiadacza  zaświadczenia o 
posiadaniu rachunku płatniczego oszczędnościowo-
rozliczeniowego  i saldzie 

30 zł. ii 

 
Sporządzenie zaświadczenia na wniosek Posiadacza  
potwierdzającego złożenie przez Posiadacza lub 
wykonanie przez Bank polecenia przelewu 

15 zł. ii 

3.1 Wypłata gotówki: 

 
Wypłata gotówki : 
 

 
 

 - w placówce banku od  kwoty  0 zł. 

 
- we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych 
bankach j krajowych i terminalach POS z godnie z 
zawartymi umowami od transakcji 

0 zł. 

 - w innych bankomatach w kraju 5 zł. 

3.2 Wpłata gotówki: 

 Wpłata gotówki od kwoty 0 zł. 

4.1 Usługa  bankowości telefonicznej: 

 Usługa bankowości telefonicznej miesięcznie 3,50 zł.ii 

4.3 Zlecenie stałe: 

 
Rejestracja zlecenia stałego w placówce Banku 
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli zlecenie stałe 
dotyczy przelewów wewnętrznych na rachunek w Banku 

za zlecenie 5 zł. 

 
Zmiana zlecenia stałego w placówce Banku : 
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli zlecenie stałe 
dotyczy przelewów wewnętrznych na rachunek w Banku 

         za zlecenie                           5 zł. 

 Realizacja zlecenia stałego w formie  polecenia przelewu wewnętrznego: 
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 - w placówce Banku 

za zlecenie 

0 zł. 

 - w systemie bankowości internetowej 0 zł. 

 
Realizacja zlecenia stałego w formie polecenia 
przelewu( w systemie ELIXIR) w  placówce Banku 

za zlecenie 1,50 zł.ii 

 
 
 
Postawa prawna – ustawa o usługach płatniczych:  
Art. 20a → przekazywanie przed zawarciem umowy dokumentu dotyczącego opłat zgodnie z wykazem usług 
reprezentatywnych 

 

 
 

 
i Informacje obejmujące objaśnienia pojęć zawartych w DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG 
ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM stanowią załącznik do niniejszego dokumentu 
ii  Opłata w wysokości wskazanej w Dokumencie obowiązuje od 15 grudnia 2019r. 
iii Opłata w wysokości  wskazanej w   Dokumencie obowiązuje od 1 stycznia 2020r. 


