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 6.1 sieci Euronet w kraju

 6.2 poza siecią Euronet w kraju

 6.3
za granicą (w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności 

gotówkowych)

 6.4 w walucie EUR w krajach EOG
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na rachunek płatniczy osoby fizycznej, zlecone:

a) w Oddziale Partnerskim PLUS BANK S.A.

b) przez plusbank24 (Kanały: Internet, SMS) 5

c) przez plusbank24 (Kanał Telefon) 5

na rachunek płatniczy firmowy, zlecone:

a) w Oddziale Partnerskim PLUS BANK S.A.

b) przez plusbank24 (Kanały: Internet, SMS) 5

c) przez plusbank24 (Kanał Telefon) 5

Sporządzenie i wysłanie zestawienia transakcji płatniczych (w formie wyciągu) 

Pierwsze pięć transakcji w miesiącu rozliczeniowym bez opłat.

Polecenie przelewu wewnętrznego:

1,00 zł

Wygenerowanie nowego numeru PIN dla karty debetowej

20,00 zł za każdy wyciąg

0,00 zł

Wznowienie karty debetowej Mastercard Debit

Zmiana numeru PIN w bankomacie

Dostarczenie karty debetowej lub koperty z numerem PIN przesyłką kurierską na życzenie Posiadacza na 

terenie Polski (karta i PIN wysyłane osobnymi przesyłkami, płatne oddzielnie za każdą z przesyłek)

30,00 zł

3,00 zł

2,00 zł 4

1,00 zł 3

5,00 zł 3

3) w określonych zawartą umową cyklach.

Zastrzeżenie karty debetowej 

1

0,00 zł

60,00 zł

2,00 zł 4
0,00 zł

0,00 zł

1.1

Pierwsze pieć transakcji w miesiącu rozliczeniowym bez opłat. Kwoty zwrotów z tytułu transakcji gotówkowych (w tym transgranicznych transakcji płatniczych przy użyciu karty 

debetowej do płatności gotówkowych) zmniejszają ilość transakcji gotówkowych w miesiącu, w którym dokonano zwrotu tych kwot.

1) prowizje i opłaty na rzecz innych banków (krajowych i zagranicznych) pośredniczących w wykonaniu zlecenia w formie zryczałtowanej stawki procentowej z ograniczeniem 

kwotą minimalną,

11. Bank podaje do publicznej wiadomości informację o wysokości prowizji i opłat bankowych pobieranych zgodnie z Taryfą poprzez udostępnienie informacji w Oddziałach 

Partnerskich Banku oraz zamieszczenie na stronie internetowej.

Obowiązuje od dnia od 15 grudnia 2019 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH W PLUS BANK S.A.

1. Niniejsza Taryfa prowizji i opłat dla Podstawowego Rachunku Płatniczego dla osób fizycznych w PLUS BANK S.A., zwana dalej Taryfą, ma zastosowanie do czynności bankowych 

realizowanych w stosunku do osób fizycznych będących rezydentami lub nierezydentami.

2. Wszelkie opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca danej operacji, o ile strony Umowy nie ustaliły inaczej. Opłaty i prowizje prezentowane są w Taryfie w kwocie brutto. Opłaty i 

prowizje pobierane są:

9. Niepobranie opłaty lub prowizji w terminach określonych w niniejszej Taryfie nie ogranicza możliwości ich pobrania w terminach późniejszych.

1) po wykonaniu operacji, lub
2) w dniu złożenia dyspozycji, lub

10. Kwoty prowizji i opłat oblicza się do dwóch miejsc po przecinku.

16. Dopuszcza się  możliwość obsługi Klienta w innych niż Oddziały Partnerskie jednostkach operacyjnych Banku, jeżeli Bank takie posiada. 

Rodzaje transakcji, lista jednostek operacyjnych Banku, sposób złożenia i realizacji dyspozycji dostępne w innych jednostkach operacyjnych Banku (z wyłączeniem Infolinii Banku) 

określone są w Komunikacie zamieszczonym na Stronie internetowej Banku. 

15. Podstawowy Rachunek Płatniczy może funkcjonować z jedną z kartą płatniczą debetową Visa, usługą bankowości elektronicznej plusbank24 (kanały: Internet, SMS) i usługą 

bankowości telefonicznej (Kanał Telefon).

3. W przypadku braku na Podstawowym Rachunku Płatniczym środków na pokrycie prowizji i opłat, Bank pobierze je z pierwszych wpływów na Podstawowy Rachunek Płatniczy.

4. Bank zastrzega sobie prawo do obciążania Podstawowego Rachunku Płatniczego kwotami z tytułu należnych Bankowi opłat i prowizji bez odrębnej dyspozycji Posiadacza 

Podstawowego Rachunku  Płatniczego.

8. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi.

6. Bank może odmówić wykonania czynności zleconej przez Posiadacza Podstawowego Rachunku Płatniczego w przypadku braku środków na zapłatę prowizji lub odmowy uiszczenia 

opłaty za tę czynność.

12. Przez usługę bankowości elektronicznej rozumie się Kanał Internet w ramach usługi plusbank24.

13. Przez usługę bankowości telefonicznej rozumie się Kanał Telefon w ramach usługi plusbank24.

7. Niezależnie od prowizji lub opłat ustalonych w Taryfie, Bank pobiera również:

3% kwoty operacji, min. 10,00 zł

Wydanie karty debetowej Mastercard Debit

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5. Za usługi nietypowe, nieprzewidziane w niniejszej Taryfie realizowane przez Bank na życzenia Klienta, Bank pobiera opłaty i prowizje według stawek umownych.

0,00 zł

14. Przez Kanał SMS rozumie się zapytania tekstowe wysyłane w ramach usługi plusbank24.

Prowadzenie Podstawowego Rachunku Płatniczego

2) inne opłaty i prowizje wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Blokada środków na Podstawowym Rachunku Płatniczym

Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci Euronet 

Wydanie duplikatu karty debetowej Mastercard Debit

Obsługa karty debetowej Mastercard Debit

3,00 zł 1

0,00 zł

5,00 zł 2

POLECENIA PRZELEWU I ZLECENIA PŁATNICZE W PLN W OBROCIE KRAJOWYM

0,00 zł

Usługa CashBack

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na życzenie Posiadacza

Sprawdzenie dostępnego salda w bankomacie

Ustanowienie, zmiana lub odwołanie zapisu na wypadek śmierci

0,00 zł

0,00 zł

Sporządzenie i wydanie, bądź wysłanie zestawienia transakcji płatniczych (w formie wyciągu) na żądanie 

Klienta

30,00 zł

Transakcje bezgotówkowe (w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do 

płatności bezgotówkowych)

Koszty związane z odstąpieniem od Umowy o kartę debetową

1.2

0,00 zł

30,00 zł

1% salda, min. 50,00 zł, max 300,00 zł

17. SHA – opcja polegająca na tym, iż opłaty i prowizje należne bankowi zleceniodawcy opłaca zleceniodawca, a koszty banku beneficjenta i banków trzecich – beneficjent.

18. BEN – opcja polegająca na tym, iż wszystkie banki biorące udział w realizacji Polecenia wypłaty mają prawo pobrać należne im opłaty i prowizje z kwoty przekazanej przez 

zleceniodawcę.
19. OUR – opcja polegająca na tym, iż opłaty i prowizje należne Bankowi oraz kosztów banków trzecich ponosi zleceniodawca (dla waluty PLN opcja niedostępna).

Wypłata gotówki w bankomatach/kasach: 

0,00 zł

6

OGÓLNE USŁUGI POWIĄZANE Z PODSTAWOWYM RACHUNKIEM PŁATNICZYM

KARTY PŁATNICZE (KARTY DEBETOWE)
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IV

a) w Oddziale Partnerskim PLUS BANK S.A.

b) przez plusbank24 (Kanał Internet) 8

c) przez plusbank24 (Kanał Telefon) 8

a) w Oddziale Partnerskim PLUS BANK S.A.

b) przez plusbank24 (Kanał Internet) 8

c) przez plusbank24 (Kanał Telefon) 8

a) w Oddziale Partnerskim PLUS BANK S.A.

b) przez plusbank24 (Kanał Internet) 8

c) przez plusbank24 (Kanał Telefon) 8

a) w Oddziale Partnerskim PLUS BANK S.A.

b) przez plusbank24 (Kanał Internet) 8

c) przez plusbank24 (Kanał Telefon) 8

a) w Oddziale Partnerskim PLUS BANK S.A.

b) przez plusbank24 (Kanał Internet) 8

c) przez plusbank24 (Kanał Telefon) 8

z opcją kosztów OUR, zleconych:

a) w Oddziale Partnerskim PLUS BANK S.A.

b) przez plusbank24 (Kanał Internet) 8

c) przez plusbank24 (Kanał Telefon) 8

4.1

w powiązaniu z likwidacją terminowej lokaty oszczędnościowej w EUR, USD i GBP (w przypadku 

braku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub a'vista w walucie lokaty) z opcją kosztów SHA 
9

4.2.
w powiązaniu z przekazaniem całego salda rachunku oszczędnościowego a'vista w walucie obcej, tj. 

EUR, USD, GBP (w przypadku braku dostępu do systemu plusbank24) z opcją kosztów SHA

5.1

 Polecenia przelewu oraz Polecenia przelewu w walucie obcej otrzymane:

- na rachunki płatnicze prowadzone w PLUS BANK S.A.

- waluta zlecenia dowolna,

- opcja kosztów SHA, BEN lub OUR

5.2
Dodatkowa opłata za obsługę polecenia przelewu stanowiącego wypłatę świadczenia rentowego lub 

emerytalnego w przypadku, kiedy naliczenia i poboru składek dokonuje Bank

Polecenie przelewu ekspresowego SORBNET zlecone:

0,00 zł

c) przez plusbank24 (Kanał Telefon)

4,00 zł

0,00 zł

15,00 zł

Ustanowienie/modyfikacja/usunięcie doładowania cyklicznego zlecone:

4,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Realizacja polecenia zapłaty

2,00 zł

Doładowanie telefonu komórkowego zlecone:

Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty zlecone:

Pierwsze pięć transakcji w miesiącu rozliczeniowym bez opłat. Do limitu pięciu transakcji wlicza się zlecone przez plusbank24 (Kanał Telefon): polecenie przelewu wewnętrznego 

na rachunek płatniczy osoby fizycznej, polecenie przelewu wewnętrznego na rachunek płatniczy firmowy oraz polecenie przelewu na rachunek w obcym banku (w tym ZUS i 

US).

Pierwsze pięć transakcji w miesiącu rozliczeniowym bez opłat. Do limitu pięciu transakcji wlicza się zlecone w Oddziale Partnerskim PLUS BANK S.A.: polecenie przelewu 

wewnętrznego na rachunek płatniczy osoby fizycznej, polecenie przelewu wewnętrznego na rachunek płatniczy firmowy oraz polecenie przelewu na rachunek w obcym banku 

(w tym ZUS i US).

11

1.3

Maksymalna kwota polecenia przelewu zleconego przez plusbank24 wynosi 200 000 zł.

0,00 zł

4,00 zł 4
0,00 zł

Polecenie przelewu na rachunek organu egzekucyjnego (dotyczy również poleceń przelewu z terminowej 

lokaty oszczędnościowej) - realizacja przez Bank

4,00 zł

nie dotyczy

2

6

10,00 zł

7,00 zł 3

5

Polecenie przelewu na rachunek w obcym banku (w tym ZUS i US), zlecone:

4,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) w Oddziale Partnerskim PLUS BANK S.A.

0,00 zł

nie dotyczy

b) przez plusbank24 (Kanały: Internet)

a) w Oddziale Partnerskim PLUS BANK S.A.

b) przez plusbank24 (Kanały: Internet)

2,00 zł

c) przez plusbank24 (Kanał Telefon)

8

Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego zlecone:

Realizacja zlecenia stałego

10

0,00 zł

POLECENIE PRZELEWU W PLN I W WALUCIE OBCEJ W OBROCIE DEWIZOWYM 6

Realizacja poleceń Przelewu w EUR wysyłanych do innych banków (w kraju i zagranicą) 7 

3

Polecenie przelewu na cele charytatywne – dotyczy organizacji wskazanych na stronie www.mpips.gov.pl 

zlecone:

0,00 zł

0,00 zł

1.2
1

1.1

4

Realizacja Poleceń przelewu oraz Poleceń przelewu w walucie obcej wysyłanych do innych banków zleconych w Oddziałach Partnerskich PLUS BANK S.A.

30,00 zł

2
2.1

Realizacja Poleceń przelewu w PLN wysyłanych do innych banków zagranicznych 

z opcją kosztów SHA 9 zleconych:

Realizacja Poleceń przelewu w walucie obcej (innej niż EUR), wysyłanych do innych banków (w karaju i zagranicą) 6, 7

60,00 zł 11

60,00 zł 11

z opcją kosztów SHA 9 lub BEN 10 poza strefą EOG, zleconych:

60,00 zł 11

0,00 zł 12

4,00 zł 11

z opcją kosztów SHA 9 w krajach EOG, zleconych:

7,00 zł 11

170,00 zł 11

155,00 zł 12

170,00 zł 11

0,00 zł

4,00 zł 11

z opcją kosztów OUR, zleconych:

170,00 zł 11

155,00 zł 12

170,00 zł 11

3

3.1

3.2

5

z opcją kosztów SHA 9 lub BEN 10, zleconych:

0,00 zł 12

4,00 zł 11

0,00 zł

0,00 zł

Realizacja Poleceń przelewu (EUR, PLN) oraz Poleceń przelewu w walucie obcej otrzymywanych z innych banków (z kraju i z zagranicy) 7  

a) w Oddziale Partnerskim PLUS BANK S.A.

b) przez plusbank24 (Kanały: Internet)

c) przez plusbank24 (Kanał Telefon)

0,00 zł 12

4,00 zł 11

b) przez plusbank24 (Kanał Telefon) 5

a) w Oddziale Partnerskim PLUS BANK S.A.

b) przez plusbank24 (Kanały: Internet, SMS) 5

c) przez plusbank24 (Kanał Telefon) 5

a) w Oddziale Partnerskim PLUS BANK S.A.

b) przez plusbank24 (Kanały: Internet, SMS) 5

c) przez plusbank24 (Kanał Telefon) 5

a) w Oddziale Partnerskim PLUS BANK S.A.

b) przez plusbank24 (Kanały: Internet)

c) przez plusbank24 (Kanał Telefon)

a) przez plusbank24 (Kanały: Internet) 5
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 6.1
Sporządzenie w formacie PDF i przekazanie na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenia z 

systemu SWIFT

 6.2 Zwrot otrzymanego polecenia przelewu lub polecenia przelewu w walucie obcej do banku nadawcy

6.3
Wykonanie na zlecenie Klienta korekt,wyjaśnień, zwrotów z banku beneficjenta związanych z 

realizacją poleceń przelewu lub poleceń przelewu w walucie obcej
6

7

8

9

10

11

12

V

 1.1 Wpłata gotówki na Podstawowy Rachunek Płatniczy dokonywana w Placówce Banku

 1.2
Wpłata gotówki na Podstawowy Rachunek Płatniczy dokonywana w Placówce Banku w bilonie 

powyżej 50 sztuk lub zamiana bilonu powyżej 50 sztuk na większe nominały

 1.3

Wpłata gotówki  na Podstawowy Rachunek Płatniczy dokonywana w Placówce Banku przez osoby 

trzecie (niepowiązane z rachunkiem płatniczym jako posiadacz, współposiadacz, pełnomocnik, 

przedstawiciel ustawowy lub wkładca) na rachunki płatnicze prowadzone w PLUS BANK S.A.: 14

 2.1 Wypłata gotówki dokonywana w Placówce Banku z Podstawowego Rachunku Płatniczego

a) awizowana nieodebrana
b) nieawizowana (od nadwyżki środków powyżej kwoty podlegającej awizowaniu)

13

14

VI

1

2

3

5

6

15

VII

1

2

VIII

1

2

3

Udzielenie na wniosek posiadacza lub osoby upoważnionej informacji o stanie salda Podstawowego 

Rachunku Płatniczego w formie:

Sporządzenie potwierdzenia pojedynczej operacji na Podstawowym Rachunku Płatniczym, tzw. "wtórnika 

operacji" (za każdą pozycję na wyciągu)

5,00 zł4

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu Podstawowego Rachunku Płatniczego prowadzonego w PLUS BANK 

S.A.

0,00 zł

0,00 zł

a) w Oddziale Partnerskim PLUS BANK S.A.

Korzystanie z usługi plusbank24 

0,00 zł

 2.2
0,15% kwoty niepodjętej w uzgodnionym terminie, min. 50,00 zł

60,00 zł

0,50 zł za każdy SMS wysłany do Klienta

nie dotyczy

SMS wysłany z Banku na zapytanie Klienta, zawierające:

Bank realizuje polecenia wyplaty w walutach obcych ogłaszanych w Tabeli Kursowej Banku.

Niezbędnych przeliczeń dla ustalenia wysokości prowizji i opłat wyrażonych w jednej walucie, a pobieranych w innej dokonuje się przy zastosowaniu kursów średnich NBP 

obowiązujących w momencie realizacji transakcji.

nie dotyczy

4

0,17 złPowiadamianie SMS poza pakietem (za każdy SMS)

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych i wysyłka na adres e-mail w trybie dziennym/ 

tygodniowym/ miesięcznym

Opłata pobierana od osoby dokonującej wpłaty.

2,00 zł

60,00 zł

0,00 zł

SMS autoryzujący logowanie (opłata pobierana na koniec okresu rozliczeniowego w kwocie łącznej)

WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKI 13

 0,15% nadwyżki środków powyżej kwoty podlegającej awizowaniu, 

25,00 zł za potwierdzenie każdego polecenia wypłaty

2

1

6

8

4,00 zł

0,00 zł

Wysłanie wezwania do zapłaty po rozwiązaniu umowy

2,00 zł

c) przez plusbank24 (Kanał Telefon)

Wygenerowanie identyfikatora/hasła do kanałów Telefon/SMS/Internet dla danego Użytkownika, zlecone:

c) przez plusbank24 (Kanał Telefon)

9

Aktywacja usługi powiadomień zlecone:

10,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

Wysłanie monitu (niewymagającego podpisu ze strony Banku)

Wydanie opinii bankowej o posiadanym Podstawowym Rachunku Płatniczym (obroty, salda)

30,00 zł

3,00 zł

100,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

W ramach miesięcznego pakietu powiadomień można korzystać z 15 wiadomości SMS, nielimitowanych powiadomień na e-mail i w Aplikacji Mobilnej.

d) informację o rachunku płatniczym

e) n ostatnich transakcji na rachunku płatniczym

0,00 zł

0,00 zł

 Pakiet powiadomień 15

7

USŁUGA plusbank24

Pod warunkiem dostępności usługi w Placówce Banku

b) listę odbiorców krajowych

c) saldo rachunku płatniczego

b) przez plusbank24 (Kanały: Internet)

b) przez plusbank24 (Kanały: Internet)

Inne opłaty

MONITY

ZAŚWIADCZENIA I OPINIE BANKOWE

f) listę lokat

g) formaty komend (lub pojedynczej komendy)

0,00 zł

0,5% od kwoty operacji, min. 10,00 zł

0,5% od kwoty operacji, min. 10,00 zł, maks. 100,00 zł

b) przez plusbank24 (Kanały: Internet)

c) przez plusbank24 (Kanał Telefon)

a) w Oddziale Partnerskim PLUS BANK S.A.

Maksymalna kwota polecenia przelewu zleconego przez plusbank24 wynosi 200 000 zł.

Bank realizuje polecenia przelewu w PLN z opcją kosztów SHA.

Ustanowienie/modyfikacja/usunięcie odbiorcy zdefiniowanego zlecone:

a) w Oddziale Partnerskim PLUS BANK S.A.

Bank nie realizuje poleceń przelewu w walucie obcej wysyłanych do krajów EOG z opcją kosztów BEN.

Pierwsze pięć transakcji w miesiącu rozliczeniowym bez opłat. Do limitu pięciu transakcji wlicza się zlecone w Oddziale Partnerskim PLUS BANK S.A.: polecenie przelewu 

wewnętrznego na rachunek płatniczy osoby fizycznej, polecenie przelewu wewnętrznego na rachunek płatniczy firmowy oraz polecenie przelewu na rachunek w obcym banku.

Pierwsze pięć transakcji w miesiącu rozliczeniowym bez opłat. Do limitu pięciu transakcji wlicza się zlecone przez plusbank24 (Kanał Telefon): polecenie przelewu wewnętrznego 

na rachunek płatniczy osoby fizycznej, polecenie przelewu wewnętrznego na rachunek płatniczy firmowy oraz polecenie przelewu na rachunek w obcym banku.

a) listę wszystkich rachunków płatniczych

a) wydruku komputerowego

b) pisma o charakterze zaświadczenia
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6

7
8
9 Udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach bankowych z Centralnej informacji

0,00 zł
30,00 zł

50,00 zł (opłata pobierana jednorazowo)

35,00 zł (opłata pobierana jednorazowo)

0,00 zł

5

Sporządzenie i przekazanie informacji o kliencie i/lub prowadzonym Podstawowym Rachunku Płatniczym  

uprawnionym osobom, organom i instytucjom, z wyłączeniem przypadków, gdy udzielenie informacji 

następuje na żądanie:

Zaświadczenie stwierdzające fakt przekazania darowizn na rzecz Fundacji Polsat
Wydanie zaświadczenia o dokonaniu blokady środków na Podstawowym Rachunku Płatniczym

c) osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego oraz Inspektora nadzoru bankowego

Sporządzenie odpisu obrotów na Podstawowym Rachunku Płatniczym na zlecenie sądu lub prokuratury w 

sprawie karnej lub karno skarbowej

d) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej oraz naczelnika 

urzędu skarbowego w zakresie uregulowanym w odrębnych ustawach

e) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących numerów rachunków bankowych płatników 

składek oraz danych umożliwiających identyfikację posiadaczy tych rachunków

f) Służb ochrony państwa, Agencji Wywiadu, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i Służby 

Więziennej w związku z postępowaniami sprawdzającymi prowadzącymi na podstawie przepisów o 

ochronie informacji niejawnych

b) prokuratury w sprawach dotyczących wykorzystywania działalności banków do celów mających związek 

z przestępstwem, o mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

a) sądu lub prokuratury w toku postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo 

skarbowe przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy
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