
 
 

           

 

 

 

Obowiązuje od 31 lipca 2018 
 
     

 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BANKÓW  

 1. 
POLECENIA PRZELEWU LUB POLECENIA PRZELEWU W WALUCIE OBCEJ 

 

 

1.1 Polecenie przelewu lub polecenia przelewu w walucie obcej na rzecz klientów 
PLUS BANK S.A.  
- w przypadku, gdy koszty w części lub całości ponosi beneficjent (opcje kosztów: 
SHA lub BEN) 

bez opłat 

 

 

1.2 Polecenie przelewu lub polecenie przelewu w walucie obcej na rzecz klientów 
PLUS BANK S.A.  
- w przypadku, gdy koszty ponosi tylko zleceniodawca (opcja kosztów OUR) 

0,25% min PLN 80,00  
max PLN 200,00 

 

 1.3 Reklamacje - jeżeli złożone przed upływem 90 dni od daty waluty PLN 100,00  

 1.4 Reklamacje - Jeżeli złożone po upływie 90 dni od daty waluty PLN 200,00  

 
1.5 Naprawienie, zmiana, anulowanie** i zwrot polecenia przelewu lub polecenia 

przelewu w walucie obcej 
PLN 100,00  

+ koszty banków trzecich   

 2. 
INNE OPŁATY 

 

 2.1 Opłata telekomunikacyjna (SWIFT, SORBNET2 i inne systemy elektronicznej 
wymiany danych) za jeden komunikat *** 

PLN 20,00  

 2.2 Opłata pocztowa PLN 30,00  

 2.3 Potwierdzenie informacji dostarczonej przez bank lub audytora **** PLN 300,00  

  
2.4 

 
Inne czynności nie wymienione w Taryfie 

min PLN 150,00 - opłata 
ustalana indywidualnie w 

zależności od nakładu pracy 

 

     

 

Wezwanie do zapłaty będzie wystawione przez PLUS BANK S.A. w walucie polecenia przelewu lub polecenia przelewu w 
walucie obcej na kwotę równowartości stawki określonej w PLN wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu wystawienia 
wezwania. 
  

 

* W przypadku polecenia przelewu lub polecenia przelewu w walucie obcej na rzecz klienta innego banku, prowizje tego banku 
będą doliczone do kwoty prowizji wynikającej z niniejszej Taryfy. 
  

 

** Polecenie przelewu lub polecenia przelewu w walucie obcej  może być anulowane przed jego realizacją, natomiast po 
realizacji zwrot możliwy jest  tylko po wyrażeniu zgody przez beneficjenta. 
  

 

*** Opłaty telekomunikacyjne (SWIFT, SORBNET2 i inne systemy elektronicznej wymiany danych) i opłata pocztowa będą 
doliczone, gdy wysłanie komunikatu w danym systemie lub przesyłki będzie niezbędne wg procedury realizacji polecenia 
przelewu lub polecenia przelewu w walucie obcej , zwrotu, reklamacji lub wykonania innych zleconych czynności.   

 .  

 **** Dopuszcza się odstąpienie od pobrania opłaty na zasadzie wzajemności.  

     

 


