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I OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU 

1. Otwarcie rachunku 0,00 PLN 

2. 
Prowadzenie rachunku – opłata pobierana na koniec kaŜdego 
miesiąca z wyłączeniem miesiąca, w którym rachunek został 
zawarty 

0,00 PLN 

3. Zmiana rachunku z indywidualnego na wspólny i odwrotnie 20,00 PLN 

4. Blokada środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia 
umowy kredytu w PLUS BANK S.A.  0,00 PLN 

5. 
Blokada środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia 
umowy kredytu zawartej przez posiadacza rachunku w innym 
banku 

1% stanu środków na 
rachunku w dniu 

blokady 
min. 20,00 PLN 

max. 200,00 PLN 

6. Blokada środków na rachunku na rzecz osoby trzeciej 

1% stanu środków na 
rachunku w dniu 

blokady 
min. 50,00 PLN 

max. 300,00 PLN 

7. Ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do 
rachunku (opłata bankowa nie skarbowa) 30,00 PLN 

8. 

Dokonanie lub odwołanie zastrzeŜenia dokumentu toŜsamości 
dokonywane przez: 

• Klienta Banku, 
• osobę niebędącą  Klientem Banku 
gdzie Klientem Banku jest osoba fizyczna posiadająca 
przynajmniej jeden z produktów kredytowych lub 
oszczędnościowych z nierozwiązaną umową. 

0,00 PLN 
30,00 PLN 

9. Ustanowienie/zmiana/odwołanie zapisu na wypadek śmierci 20,00 PLN 

10. 

Korzystanie z ochrony ubezpieczeniowej „Assistance” – opłata 
pobierana pierwszego dnia roboczego miesiąca 
*Uwaga: opłata nie jest pobierana przez pierwsze 3 miesiące 
trwania ochrony 

5,00 PLN* 

 
   

II BANKOWO ŚĆ ELEKTRONICZNA (plusbank24) 

1. 

Korzystanie z plusbank24  – opłata miesięczna 
• Internet, 
• SMS 
• Telefon, (IVR, Centrum Obsługi Klienta) 

 
0,00 PLN 
0,00 PLN 
0,00 PLN 

2. 

Przelew na rachunek bankowy prowadzony w PLUS BANK S.A. 
złoŜony przez: 

• Internet*, SMS, IVR 
•  Centrum Obsługi Klienta * 

*w tym przelew zlecony w ramach akceptacji Ŝądania płatności 
usługą Invoobill 
** 2 pierwsze przelewy własne w miesiącu zlecone za 
pośrednictwem plusbank24 bez opłat 

 
 

6,00 PLN** 
6,00 PLN** 

3. 

Przelew  na rachunek bankowy prowadzony w obcym banku z 
rachunku w PLUS BANK S.A złoŜony przez: 

• Internet*, SMS, IVR 
•  Centrum Obsługi Klienta *  

*w tym przelew zlecony w ramach akceptacji Ŝądania płatności 
usługą Invoobill 

10,00 PLN 
10,00 PLN 

4. 

Przelew na rachunek ZUS, na rachunek organu celnego lub 
przelew podatkowy złoŜony przez: 

• Internet, SMS, IVR 
•  Centrum Obsługi Klienta 

 
20,00PLN 
10,00 PLN 

5. 

Przelew ekspresowy SORBNET w kwocie poniŜej 1 mln złoŜony 
przez: 

• Internet, SMS, IVR  
•  Centrum Obsługi Klienta 

 
 

25,00PLN 
35,00 PLN 

6. 
Utworzenie /modyfikacja /usunięcie  odbiorcy krajowego przez: 

• Internet 
• Centrum Obsługi Klienta 

 
0,00PLN 
4,00 PLN 

7. 
Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego  przez:  

• Internet 
• Centrum Obsługi Klienta 

 
0,00PLN 
4,00 PLN 

8. 
Doładowanie telefonu komórkowego przez::  

• Internet 
• Centrum Obsługi Klienta 

 
0,00PLN 
4,00 PLN 

9. 

SMS wysłany z Banku na zapytanie Klienta zawierający:  
•  listę wszystkich rachunków  
•  lista odbiorców krajowych  
•  saldo rachunku  
•  informację o rachunku  
•  n ostatnich transakcji na rachunku  
•  listę lokat  
•  formaty komend (lub pojedynczej komendy)  

0,50 PLN za kaŜdą 
odpowiedź wysłaną do 

Klienta 

10. Wysyłka historii transakcji na adres e-mail w trybie dziennym, 
tygodniowym lub miesięcznym 

0,00 PLN 

11. 

Realizacja poleceń wypłaty wysyłanych do innych banków (w 
walutach wymienialnych oraz PLN) 

• z opcją kosztów SHA lub BEN przez: 
– Internet 
– Centrum Obsługi Klienta 

• z opcją kosztów OUR przez: 
– Internet 
– Centrum Obsługi Klienta 

UWAGA: Niezbędnych przeliczeń dla ustalenia wysokości 
prowizji i opłat wyraŜonych w jednej walucie, a pobieranych w 
innej dokonuje się przy zastosowaniu kursów średnich NBP 
obowiązujących w momencie realizacji transakcji 

 
 

45,00 PLN 
60,00 PLN 

 
155,00 PLN 
170,00 PLN 

POZOSTAŁE CZYNNO ŚCI  dla wszystkich rachunków z dostępem do plusbank24 

12. 
Utworzenie /modyfikacja/usunięcie odbiorcy przez:  

• Internet  
• Centrum Obsługi Klienta  

 
0,00 PLN 
4,00 PLN 

13. 

Wygenerowanie  identyfikatora dla danego UŜytkownika do 
wszystkich kanałów w Oddziale Telefonicznym / Oddziale 
operacyjnym 

• pierwszego  
• kolejnego 

 
 

0,00 PLN 
0,00 PLN 

14. 

Wygenerowanie  hasła  dla kanału Internet w Oddziale 
Telefonicznym / Oddziale operacyjnym: 

• pierwszego  
• kolejnego 

 
0,00 PLN 
0,00 PLN 

15. 

Wygenerowanie hasła dla pary kanałów Telefon/SMS w Oddziale 
Telefonicznym / Oddziale operacyjnym: 

• pierwszego  
• kolejnego 

 
0,00 PLN 
0,00 PLN 

16. Wydanie czytnika kart chipowych 80,00 PLN 

17. Wydanie karty chipowej z certyfikatem i startowym numerem PIN 100,00 PLN 

18. Wysyłka karty lub czytnika na terenie kraju 0,00 PLN 

19. Wysyłka karty lub czytnika za granicę 250,00 PLN 

20. 

Odnowienie certyfikatu na karcie chipowej 
• Internet* 

*moŜliwe w sytuacji, gdy dotychczasowy certyfikat na karcie 
chipowej jest waŜny 

0,00 PLN 

21. ZastrzeŜenie karty chipowej z certyfikatem na wniosek Klienta 
• Centrum Obsługi Klienta / Oddział Operacyjny 

0,00 PLN 

22. 
Zablokowanie metody autoryzacji poprzez: 

• Internet 
• Centrum Obsługi Klienta /Oddział operacyjny 

 
0,00 PLN 
0,00 PLN 

23. Odblokowanie metody autoryzacji w Centrum Obsługi Klienta / 
Oddziale operacyjnym 0,00 PLN 

24. SMS z Banku do autoryzacji operacji związanej z rachunkiem lub 
UŜytkownikiem  

0,00 PLN 
 

25. SMS autoryzujący logowanie (opłata pobierana na koniec okresu 
rozliczeniowego w kwocie łącznej)  0,50 PLN 

26. 
Aktywacja usługi powiadomień przez: 

• Internet 
• Centrum Obsługi Klienta 

 
0,00 PLN 
2,00 PLN 

27. 

• Pakiet powiadomień*  
* w ramach miesięcznego pakietu powiadomień moŜna korzystać z 15 
wiadomości SMS, nielimitowanych powiadomień na e-mail i w 
Aplikacji Mobilnej 

• Pojedyncze powiadomienie SMS poza pakietem 

2,00 PLN 
 
 

0,17 PLN 

   

III PRZELEWY I ZLECENIA PŁATNICZE 
Realizacja przelewu w PLN:  

• na ROR prowadzony na rzecz klientów detalicznych 6,00 PLN1 
• na rachunek firmowy prowadzony przez Bank (za wyjątkiem 

przelewów na ZUS, US i organów egzekucyjnych) w tym 
takŜe na rachunek organu celnego 

6,00 PLN1 

• na rachunek bankowy prowadzony w obcym banku (za 
wyjątkiem przelewów na ZUS, US i organów 
egzekucyjnych) w tym takŜe na rachunek organu celnego 

10,00 PLN 

• na rachunek ZUS i US 20,00 PLN 
• na rachunek organu egzekucyjnego 20,00 PLN 
• na cele charytatywne – dotyczy organizacji wskazanych na 

stronie www.mpips.gov.pl 
0,00 PLN 

• na rachunek karty kredytowej w PLUS BANK S.A. 0,00 PLN 

1. 

• na rachunek Konta Oszczędnościowego GROSIK  0,00 PLN 
• na rachunek kredytowy w PLUS BANK S.A 0,00 PLN 
• na rachunek lokaty terminowej 0,00 PLN 

2. 
Zlecenie jednorazowe na rachunek bankowy prowadzony: 

• w PLUS BANK S.A. 
• w obcym banku 

 
6,00 PLN 
10,00 PLN 

3. Sporządzenie wtórnika zrealizowanej transakcji 5,00 PLN 

   
IV WPŁATY I WYPŁATY 

1. 

Wpłata gotówkowa dokonywana w placówkach PLUS 
BANK S.A.: 

• na terminowe lokaty oszczędnościowe, rachunki 
własne i rachunki instytucji charytatywnych 

• na rachunki prowadzone przez inne banki 
 
 

 
 
 

• w bilonie powyŜej 50 sztuk lub zamiana bilonu 
powyŜej 50 sztuk na grubsze nominały 

 
 

0,00 PLN 
 

2,50 PLN od kwoty operacji do 
1000,00 PLN 

1,0% od kwoty operacji od 
1000,01 PLN min. 10,00 PLN 

0,5% od kw. oper. min. 10,00 
PLN 

2. 

Wypłata: 
• gotówkowa dokonywana w placówce Banku z 

kaŜdego rodzaju rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego oraz rachunków lokat 
oszczędnościowych 

• gotówkowa dokonywana w placówce Banku z 
rachunku Konta Oszczędnościowego GROSIK: 

− pierwsza wypłata w danym miesiącu 
− druga i kolejna wypłata w danym miesiącu 

rozliczeniowym 
• awizowana, ale nieodebrana 

 
 
 

• nieawizowana (od nadwyŜki środków powyŜej 
kwoty podlegającej awizowaniu) 

 
0,00 PLN 

 
 
 

0,00 PLN 
 

0,1% od kwoty wypłaty – 
min.5,00 PLN 

 

 
0,15% kwoty nie podjętej w 
uzgodnionym terminie, min. 

50,00 PLN 
0,15% nadwyŜki środków 

powyŜej kwoty podlegającej 
awizowaniu,  min. 50,00 PLN 

   

V WYCI ĄGI 

1. Udostępnienie wyciągu w Oddziale na wniosek Klienta w formie 
miesięcznego zestawienia 

0,00 PLN 

2. Sporządzenie historii rachunku na Ŝyczenie klienta – za kaŜdy  
miesiąc  

30,00 PLN 

   

VI INNE 

1. Wydanie opinii bankowej o posiadanym rachunku bankowym, 
depozytach (obroty, salda, linie kredytowe) 100,00 PLN 

2. 
 

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku prowadzonego w 
PLUS BANK S.A. 30,00 PLN 

3. Sporządzenie potwierdzenia pojedynczej operacji na rachunku 
bankowym (za kaŜdą pozycję na wyciągu)  3,00 PLN 

4. 

Udzielenie na wniosek posiadacza rachunku lub osoby 
upowaŜnionej informacji o stanie salda na rachunku w formie: 

• wydruku komputerowego 
• pisma o charakterze zaświadczenia 

 
5,00 PLN 
30,00 PLN 

5. 
Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji o kliencie 
i/lub prowadzonych rachunkach bankowych uprawnionym 
osobom, organom i instytucjom z wyłączeniem przypadków, gdy 

50,00 PLN 
(opłata pobierana 

jednorazowo) 

                                                 
1 W przypadku przelewów na rachunek ROR prowadzony przez Bank na rzecz  klientów detalicznych oraz na 
rachunek firmowy prowadzony przez Bank (za wyjątkiem przelewów na ZUS, US i organów egzekucyjnych) – 
łącznie 3 przelewy w miesiącu bez opłat 
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udzielenie informacji następuje na Ŝądanie: 
• sądu lub prokuratury w toku postępowania karnego lub 

postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe przeciwko 
osobie fizycznej, będącej stroną umowy 

• 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 

• osób upowaŜnionych uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego 
oraz Inspektora nadzoru bankowego 

• Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, dyrektora 
Urzędu Kontroli Skarbowej oraz naczelnika urzędu 
skarbowego w zakresie uregulowanym w odrębnych 
ustawach 

• Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących 
numerów rachunków bankowych płatników składek oraz 
danych umoŜliwiających identyfikację posiadaczy tych 
rachunków 

• SłuŜb ochrony państwa, Agencji Wywiadu, Policji, 
śandarmerii Wojskowej, StraŜy Granicznej i SłuŜby 
Więziennej w związku z postępowaniami sprawdzającymi 
prowadzącymi na podstawie przepisów o ochronie informacji 
niejawnych 

UWAGA:  
1. Opłatę pobiera się od zleceniodawcy (od osób, organów i 
instytucji uprawnionych na podstawie art.105 Ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe z wyłączeniem podmiotów 
publicznych w sytuacjach określonych w art. 110 Ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe). 
2. Dopuszcza się moŜliwość odstąpienia od pobierania opłat od 
banków wyłącznie na zasadach wzajemności, tj. wykonywania 
przez inny bank na zlecenie PLUS BANK S.A. usług w tym 
zakresie bez pobierania opłaty   

6. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu blokady środków na 
rachunku bankowym  30,00 PLN 

7. Wysłanie monitu (niewymagającego podpisu ze strony Banku) 15,00 PLN 

 


