
Dokument dotyczący opłat 

 

 

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: PLUS BANK S.A. 

Nazwa rachunku: Konto PLUS 

Data: 01.05.2022 r. 

 

 Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z 
rachunkiem płatniczym. Umożliwi on Państwu porównanie tych opłat z opłatami za Inne 
rachunki. 

 Dodatkowo mogą mieć zastosowanie opłaty za korzystanie z usług powiązanych z tym 
rachunkiem, które nie są wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje mogą 
Państwo znaleźć w „Taryfie Prowizji i Opłat dla osób fizycznych w PLUS BANK S.A.”. 

 Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie. 

Usługa Opłata 
Ogólne usługi powiązane z rachunkiem 
Prowadzenie rachunku płatniczego Opłata miesięczna 0,00 zł 

Opłata roczna ogółem 0,00 zł 
Usługa bankowości elektronicznej Opłata miesięczna 0,00 zł 

Opłata roczna ogółem 0,00 zł 
Usługa bankowości telefonicznej Opłata miesięczna 0,00 zł 

Opłata roczna ogółem 0,00 zł 
Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych) 
Polecenie przelewu wewnętrznego  Realizacja w Oddziale Banku: 3,00 zł 

Realizacja za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 

0,00 zł 

Realizacja za pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 

2,00 zł 

Polecenie przelewu Realizacja w Oddziale Banku: 7,00 zł 
Realizacja za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 

0,00 zł 

Realizacja za pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 

4,00 zł 

Polecenie przelewu w walucie obcej  
(w walutach: USD, CHF, GBP, JPY ) 

ze standardową datą waluty,  
z opcją kosztów OUR: 

 

Realizacja w Oddziale Banku: 170,00 zł 
Realizacja za pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 

155,00 zł 

Realizacja za pośrednictwem usługi 
bankowości telefonicznej: 

170,00 zł 

Polecenie przelewu SEPA Usługa nie jest dostępna  
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Usługa Opłata 
Zlecenie stałe Realizacja 0,00 zł 
Polecenie zapłaty Realizacja 0,00 zł 
Karty i gotówka 
Wydanie karty płatniczej (debetowej) Mastercard Debit 0,00 zł 

Visa 0,00 zł 
Obsługa karty debetowej Mastercard Debit  – Opłata miesięczna 21,90zł 

Opłata roczna ogółem 262,80zł 
Opłata jest pobierana z wyłączeniem miesiąca, w 
którym rachunek płatniczy został otwarty i 
następnego. Opłata nie jest pobierana, jeżeli w 
poprzednim miesiącu kalendarzowym wartość 
dokonanych i nieanulowanych transakcji 
bezgotówkowych (w tym transgranicznych transakcji 
płatniczych przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych) wykonanych kartami 
debetowymi/naklejkami zbliżeniowymi wydanymi do 
rachunku płatniczego wyniosła min. 1000 zł. Kwoty 
zwrotów z tytułu transakcji bezgotówkowych (w tym 
transgranicznych transakcji płatniczych przy użyciu 
karty debetowej do płatności bezgotówkowych), 
dokonanych kartami debetowymi/naklejkami 
zbliżeniowymi zmniejszają sumę wartości transakcji 
bezgotówkowych w miesiącu, w którym dokonano 
zwrotu tych kwot. 
Visa – Opłata miesięczna 21,90 zł 
Opłata roczna ogółem 262,80 zł 
Opłata jest pobierana z wyłączeniem miesiąca, w 
którym rachunek płatniczy został otwarty i 
następnego. Opłata nie jest pobierana, jeżeli w 
poprzednim miesiącu kalendarzowym wartość 
dokonanych i nieanulowanych transakcji 
bezgotówkowych (w tym transgranicznych transakcji 
płatniczych przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych) wykonanych kartami 
debetowymi/naklejkami zbliżeniowymi wydanymi do 
rachunku płatniczego wyniosła min. 1000 zł. Kwoty 
zwrotów z tytułu transakcji bezgotówkowych (w tym 
transgranicznych transakcji płatniczych przy użyciu 
karty debetowej do płatności bezgotówkowych), 
dokonanych kartami debetowymi/naklejkami 
zbliżeniowymi zmniejszają sumę wartości transakcji 
bezgotówkowych w miesiącu, w którym dokonano 
zwrotu tych kwot. 

Obsługa karty kredytowej Usługa nie jest dostępna  
Transgraniczne transakcje płatnicze 
przy użyciu karty debetowej do 
płatności gotówkowych 

W bankomatach za granicą 10,00 zł 

Mastercard Debit, Visa w 
walucie EUR w krajach EOG 

0,00 zł 

Transgraniczne transakcje płatnicze 
przy użyciu karty debetowej do 
płatności bezgotówkowych 

0,00 zł 
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Usługa Opłata 
Wypłata gotówki W bankomatach w walucie EUR 6,00 zł 

W bankomatach w kraju 6,00 zł 
Wpłata gotówki We wpłatomatach sieci Euronet:                     5,00 zł 

 
Pierwsze 3 transakcje w miesiącu bez opłat 

Kredyt w rachunku bieżącym i usługi powiązane 
Prowizja za udzielenie kredytu w 
rachunku płatniczym 

 0,00 zł 

Inne usługi 
Powiadamianie SMS Miesięczny pakiet, składający się 

z 15 powiadomień SMS 
2,00 zł 

Opłata roczna ogółem 24,00 zł 
Sporządzenie zestawienia transakcji 
płatniczych 

Opłata miesięczna 0,00 zł 
Opłata roczna ogółem 0,00 zł 

Wydanie zaświadczenia o posiadanym 
rachunku płatniczym 

 30,00 zł 

 


