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ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 

1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych ABS Banku Spółdzielczego dla klientów indywidualnych” zwana dalej Taryfą ma 

zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach ABS Banku Spółdzielczego, zwanego dalej Bankiem. 

2. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub anulowania z przyczyn, za które 

bank nie ponosi odpowiedzialności.  

3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę 

na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 

4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od…do…” wysokość pobieranych opłat 

i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 

5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 

6. Opłaty i prowizje pobierane są w złotych. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na 

zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w obrocie 

dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 

7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane 

przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie 

i telekomunikacyjne. 

8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, 

opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 

9. Opłaty i prowizje pobierane są niezależnie od innych opłat przewidzianych przepisami prawa np. kosztów protestu, opłat 

skarbowych, podatku VAT.  

10. Opłat i prowizji nie pobiera się od wpłat gotówkowych / przelewów realizowanych w Oddziale na cele charytatywne 

dokonywane na rachunki w Banku oraz w innych bankach krajowych. 

11. W przypadku usług bankowych, w tym kredytów udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez ABS Bank 

Spółdzielczy z innymi Bankami i instytucjami (np. Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) obowiązują postanowienia tych umów oraz stawki 

i opłaty określone przez te instytucje, o ile nie zostały określone w niniejszej Taryfie.  

12. W zakresie usług ubezpieczeniowych oferowanych na podstawie umów agencyjnych zawartych przez ABS Bank Spółdzielczy 

z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, obowiązują postanowienia tych umów oraz stawki i opłaty określone przez Towarzystwa 

Ubezpieczeniowe, o ile nie zostały określone w niniejszej Taryfie. 

13. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy 

z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 

14. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży 

produktu/usługi, której dotyczy. 

15. Awizowaniu podlegają wypłaty gotówkowe przekraczające kwoty: 

1) z rachunków prowadzonych w PLN  

a) od 20 000,00 zł do 99 9999,99 zł – 1 dzień  roboczy przed terminem realizacji transakcji, 

b) od 100 000,00 wzwyż – 2 dni robocze przed terminem realizacji transakcji; 

2) z rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych – 2500,00 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie – 4 

dni robocze przed terminem realizacji transakcji. 

16. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Taryfy w przypadku:  

1) zmiany przepisów prawa dotyczących działalności Banku,  

2) zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych,  

3) zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych publikowanego przez GUS,  

4) zmiany zakresu lub formy świadczonych usług,  

5) zmiany opłat stosowanych przez inne instytucje, z których usług korzysta Bank przy wykonywaniu danej czynności,  

6) zmiany innych czynników, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na koszty wykonywanej czynności,  

7) zmiany warunków rynkowych powodujących konieczność wprowadzenia zmian do struktury prowizji i opłat,  

8) zaistnienia potrzeby dostosowania świadczonych usług do warunków związanych z postępem technologicznym.  

17. Bank nie będzie zawiadamiał Klientów o zmianach Taryfy, które polegają na:  

1) wprowadzeniu nowych produktów lub usług do oferty Banku, 

2) obniżeniu wysokość opłat i prowizji lub całkowitej rezygnacji z ich naliczania, 

3) zmianie w zakresie produktów, w przedmiocie których Klienta nie wiąże z Bankiem umowa,  

4) konieczności sprostowania zaistniałych pomyłek pisarskich, wprowadzenia zmian porządkowych, niewpływających na 

wzajemne stosunki umowne stron, w tym na wysokość opłat i prowizji,  

5) zmianie nazwy produktu lub usługi, w tym nazwy marketingowej.  

18. Prowizje i opłaty pobierane są miesięcznie, zbiorczo lub każdorazowo po dokonaniu operacji w ciężar rachunku,  

do wysokości wolnych środków. 

19. W przypadku braku wolnych środków na rachunku:  

1) pobranie prowizji lub opłat powoduje powstanie należności wobec Banku,  

2) posiadacz rachunku jest zobowiązany do dokonania wpłaty uzupełniającej, zaś spłata należności pokrywana jest  

z pierwszych wpływów na rachunek.  

20. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów 

zawieranych z Bankiem. 

 



RACHUNKI BANKOWE 
Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWE w PLN 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

W bieżącej ofercie  

Pozostające w 

obsłudze – rachunki 

otwarte do 

19.08.2019 r.  

EKO-KONTO ABS-Standard ABS-Start ABS-Student ABS-Stabilne PRP1 ABS FAMILY 

1. Otwarcie rachunku Jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku Miesięcznie 8,00/0,00 zł2 9,90 zł /6,903 0,00 zł 0,00 zł 7,90 zł /6,904 0,00 zł 0,00 zł 

3.  Wpłaty i wypłaty gotówkowe 
Każdorazowo / od 

kwoty        

3.1. - wpłata gotówkowa   10,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3.2. 
- wpłaty gotówkowe realizowane z użyciem 

bilonu (powyżej 50 szt.) 
 0,6% min. 40,00 zł 0,6% min. 40,00 zł 0,6% min. 40,00 zł 0,6% min. 40,00 zł 0,6% min. 40,00 zł 0,6% min. 40,00 zł 0,6% min. 40,00 zł 

3.3. 
- wpłaty gotówkowe realizowane we 

wpłatomacie 
 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3.4. - wypłata gotówkowa5  10,00 zł6 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3.5. 

SM@RT WYPŁATA  

- wypłata w bankomatach Banku przy 

użyciu kodu jednorazowego 

 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3.6. 

sm@rt KARTA  

- wpłata/wypłata w bankomatach Banku z 

wykorzystaniem aplikacji mobilnej 

 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

4. 
Wymiana banknotów i monet na inne 

nominały  
 0,6% min. 40,00 zł 0,6% min. 40,00 zł 0,6% min. 40,00 zł 0,6% min. 40,00 zł 0,6% min. 40,00 zł 0,6% min. 40,00 zł 0,6% min. 40,00 zł 

5. Przelewy  
Każdorazowo / od 

przelewu         

5.1. Polecenie przelewu wewnętrznego:         

5.1.1. - realizowane w placówce banku  
9,00 zł  

6,00 zł7 
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 3,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

5.1.2. 
- realizowane za pośrednictwem systemu 

bankowości internetowej 
 0,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,80 zł 1,00 zł 1,00 zł 

5.1.3. 

- realizowane za pośrednictwem systemu 

bankowości internetowej na rachunek 

własny (w ramach tego samego modula) 

 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

5.2. Polecenie przelewu ELIXIR         

5.2.1. - realizowane w placówce banku  
9,00 zł  

6,00 zł8 

9,00 zł  

6,00 zł9 

9,00 zł  

6,00 zł10 

9,00 zł  

6,00 zł11 
6,00 zł 

9,00 zł  

6,00 zł12 

9,00 zł  

6,00 zł13 

5.2.2. 
- realizowane za pośrednictwem systemu 

bankowości internetowej 
 0,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,80 zł 1,00 zł 1,00 zł 

5.3. 
Polecenie przelewu natychmiastowego: 

Express Elixir/Blue Cash14 
        

5.3.1. - realizowane w placówce banku  10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

5.3.2. 
- realizowane za pośrednictwem systemu 

bankowości internetowej 
 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

5.4. Polecenie przelew SORBNET  30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

5.5. Transakcje BLIK15:         

5.5.1. -  transakcje bezgotówkowe  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

5.5.2 - wypłata gotówki w bankomatach   3% min 10,00 zł 3% min 10,00 zł 3% min 10,00 zł 3% min 10,00 zł 3% min 10,00 zł 3% min 10,00 zł 3% min 10,00 zł 

5.6. Polecenie przelewu SEPA         

5.6.1. do banku krajowego         

5.6.1.1. - realizowane w placówce banku  15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

5.6.1.2. 
- realizowane za pośrednictwem systemu 

bankowości internetowej 
 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

5.6.2. do banku zagranicznego         

5.6.2.1. - realizowane w placówce banku  
9,00 zł  

6,00 zł16 

9,00 zł  

6,00 zł17 

9,00 zł  

6,00 zł18 

9,00 zł  

6,00 zł19 
3,00 zł 

9,00 zł  

6,00 zł20 

9,00 zł  

6,00 zł21 

5.6.2.2. 
- realizowane za pośrednictwem systemu 

bankowości internetowej 
 0,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,80 zł 1,00 zł 1,00 zł 

5.7. Polecenie przelewu TARGET  30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

5.8. 
Polecenie przelewu w walucie obcej 

(wysyłane do banków krajowych) 
        

5.8.1. - realizowane w placówce banku  15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

5.8.2. 
- realizowane za pośrednictwem systemu 

bankowości internetowej 
 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

5.9. 
Polecenie przelewu w walucie obcej 

(wysyłane do banków zagranicznych) 
        

5.9.1. - realizowane w placówce banku  15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

5.9.2. 
- realizowane za pośrednictwem systemu 

bankowości internetowej 
 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

5.10. 
Realizacja przelewu walutowego 

otrzymanego 
        

5.10.1. - z banków krajowych  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

5.10.2 
- z banków zagranicznych w ramach EOG 

w walucie EURO 
 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

5.10.3. - inne  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

5.11 Dodatkowe opłaty za przelewy: 
Każdorazowo / od 

przelewu        

5.11.1. 

Realizacja przelewów w trybie 

niestandardowym w EUR, USD i GBP w 

trybie pilnym 

 120,00 zł 120,00 zł 120,00 zł 120,00 zł 120,00 zł 120,00 zł 120,00 zł 

 
1 Bank pobiera opłaty za wykonanie krajowych transakcji płatniczych po wykonaniu w ciągu miesiąca 5 transakcji płatniczych zlecanych przez konsumenta. 
2 Opłaty nie pobiera się, gdy wpływy miesięczne na rachunek przekraczają 500,00 zł. 
3 Opłata pobierana w przypadku posiadania aktywnej karty debetowej do rachunku. 
4 Opłata pobierana w przypadku posiadania aktywnej karty debetowej do rachunku. 
5 W sytuacjach wyjątkowych ABS Bank może wyrazić zgodę na wypłatę pomimo braku awizowania, wówczas pobiera prowizję podwyższoną o 0,2% od kwoty wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania jej w 

uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości prowizji podwyższonej o 0,2% od kwoty wypłaty.  
6 Opłaty nie pobiera się w przypadku wypłaty wynikającej z uruchomienia na rachunek kredytu udzielonego przez ABS Bank (w dniu uruchomienia kredytu). 
7 Opłata obowiązuje w okresie od 21 listopada 2022 do 21 maja 2023r. 
8 Opłata obowiązuje w okresie od 21 listopada 2022 do 21 maja 2023r. 
9 Opłata obowiązuje w okresie od 21 listopada 2022 do 21 maja 2023r. 
10 Opłata obowiązuje w okresie od 21 listopada 2022 do 21 maja 2023r. 
11 Opłata obowiązuje w okresie od 21 listopada 2022 do 21 maja 2023r. 
12 Opłata obowiązuje w okresie od 21 listopada 2022 do 21 maja 2023r. 
13 Opłata obowiązuje w okresie od 21 listopada 2022 do 21 maja 2023r. 
14 Maksymalna kwota pojedynczego przelewu wynosi 20 000,00 zł, Dzienna maksymalna liczba przelewów z rachunku – 5 przelewów. 
15 Wysokość limitów dla transakcji BLIK dostępne na stronie internetowej www.absbank.pl. 
16 Opłata obowiązuje w okresie od 21 listopada 2022 do 21 maja 2023r. 
17 Opłata obowiązuje w okresie od 21 listopada 2022 do 21 maja 2023r. 
18 Opłata obowiązuje w okresie od 21 listopada 2022 do 21 maja 2023r.p 
19 Opłata obowiązuje w okresie od 21 listopada 2022 do 21 maja 2023r. 
20 Opłata obowiązuje w okresie od 21 listopada 2022 do 21 maja 2023r. 
21 Opłata obowiązuje w okresie od 21 listopada 2022 do 21 maja 2023r. 



5.11.2. 
Realizacja polecenie przelewu z opcją 

kosztową OUR 
 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 

5.11.3. 

Zmiana/korekta/odwołanie zrealizowanego 

przekazu wykonane na wniosek Posiadacza 

rachunku  

 
120,00 zł + koszty 

banków trzecich 

120,00 zł + koszty 

banków trzecich 

120,00 zł + koszty 

banków trzecich 

120,00 zł + koszty 

banków trzecich 

120,00 zł + koszty 

banków trzecich 

120,00 zł + koszty 

banków trzecich 

120,00 zł + koszty 

banków trzecich 

5.11.4. Zwrot niepodjętej kwoty przekazu  0,15% min. 20,00 zł 0,15% min. 20,00 zł 0,15% min. 20,00 zł 0,15% min. 20,00 zł 0,15% min. 20,00 zł 0,15% min. 20,00 zł 0,15% min. 20,00 zł 

5.11.5. 

Zlecenie poszukiwania przelewu / 

postępowanie wyjaśniające wykonane na 

zlecenie Klienta 

 
120,00 zł + koszty 

banków trzecich 

120,00 zł + koszty 

banków trzecich 

120,00 zł + koszty 

banków trzecich 

120,00 zł + koszty 

banków trzecich 

120,00 zł + koszty 

banków trzecich 

120,00 zł + koszty 

banków trzecich 

120,00 zł + koszty 

banków trzecich 

5.11.6. 

Administrowanie przelewem z tytułu 

realizacji obowiązków związanych z 

emeryturami/rentami z zagranicy 

wynikających z Ustawy o podatku 

dochodowym 

 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

5.11.7. 

SMS autoryzacyjny do transakcji 

realizowanych za pośrednictwem systemu 

bankowości internetowej 

Każdorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

6. Zlecenie stałe na rachunek Za zlecenie        

6.1. - realizowane w placówce banku  6,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

6.2. 
- realizowane za pośrednictwem systemu 

bankowości internetowej 
 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

6.3. - modyfikacja zlecenia stałego 
Każdorazowo na 

wniosek Klienta 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

6.4. 
- odwołanie zlecenia stałego przed 

upływem terminu zakończenia zlecenia 
Każdorazowo na 

wniosek Klienta 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

7. Polecenia zapłaty: Za zlecenie        

7.1. - realizacja z rachunku dłużnika22  3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł  3,00 zł 3,00 zł 

7.2. 

- na rachunek wierzyciela – za każde 

wysłane polecenie zapłaty (opłata 

wierzyciela) 

 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

7.3. 

- odwołanie lub aktualizacja zgody 

polecenia zapłaty / modyfikacja polecenia 

zapłaty 

Każdorazowo na 

wniosek Klienta 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

7.4. 
- zawiadomienie o niezrealizowaniu 

polecenia zapłaty 
Każdorazowo na 

wniosek Klienta 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

8. Debet    Nie dotyczy   Nie dotyczy  

8.1. 
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie 

wniosku o Debet Standard 

Każdorazowo/opł

ata pobierana od 

wartości debetu 
5% 5%  5% 5%  5% 

8.2. Udzielenie Debetu SPRINT 
Każdorazowo od 

kwoty debetu 10% 10%  10% 10%  10% 

8.2. Opłata za podwyższenie Debetu Standard 

Każdorazowo/opł

ata pobierana od 

podwyższenia 

debetu 

5% 5%  5% 5%  5% 

8.3. Prowadzenie Debetu Standard 23 Miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł  10,00 zł 10,00 zł  10,00 zł 

8.4. 
Zawarcie porozumienia w sprawie spłaty 

debetu 

Każdorazowo/opł

ata pobierana od 

kwoty debetu 

objętej 

porozumieniem 

5% 5%  5% 5%  5% 

9. 
Usługa „SMS” (informacja o saldach i 

transakcjach) 
        

9.1. Aktywacja usługi „SMS”  Każdorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

9.2. Korzystanie z usługi „SMS” 
Opłata naliczana 

miesięcznie        

9.2.1. - pakiet pierwszych 20 SMSów  5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

9.2.2 - każdy kolejny SMS  0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 

9.3. 
Opłata za złożenie dyspozycji zmiany lub 

odwołanie usługi „SMS” 
Każdorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

10. Usługa „ABS - Info” (informacja na hasło)         

10.1. Aktywacja usługi „ABS - Info” Każdorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

10.2. Opłata za korzystanie z usługi „ABS - Info” Miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

10.3. 
Opłata za złożenie dyspozycji zmiany lub 

odwołanie usługi „ABS - Info” 
Każdorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

11.  Karty płatnicze wydawane do rachunków 

oszczędnościowo - rozliczeniowych 

 

       

11.1. Wydanie karty / Wznowienie karty Na wniosek 

Klienta / 

Każdorazowo 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

11.2.  Użytkowanie karty 24 Miesięcznie / od 

każdej karty 

wydanej do 

rachunku 

       

11.2.1. - MasterCard PayPass / VISA Classic 

Debetowa Pay Wave 
0,00/6,50 zł25 0,00/6,50 zł26 0,00 0,00 0,00/6,50 zł27 0,00/6,50 zł28 0,00/6,50 zł29 

11.2.2. - naklejka zbliżeniowa Visa PayWave 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł ----------------- ----------------- 

11.3.  Wydanie duplikatu karty Każdorazowo 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

11.4. Krajowe i transgraniczne transakcje 

płatnicze 30 31 

 

     32  

11.4.1. Krajowe i transgraniczne transakcje 

płatnicze bezgotówkowe 

 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

11.4.2. Krajowe i transgraniczne transakcje 

płatnicze gotówkowe 

 

       

11.4.2.1

. 
- we wskazanych bankomatach Grupy BPS i 

innych banków krajowych zgodnie z 

zawartymi umowami 

(lista bankomatów dostępna na stronie internetowej: 

http://www.bankbps.pl) 

 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

11.4.2.2

. 
- pozostałe 

 3% min. 10,00 

zł 

3% min. 10,00 

zł 

3% min. 10,00 

zł 

3% min. 10,00 

zł 

3% min. 10,00 

zł 

3% min. 10,00 

zł 

3% min. 10,00 

zł 

11.4.3. Usługa  CashBack  2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

11.5.  Powtórne generowanie PIN / Odblokowanie 

PIN 

Na wniosek 

Klienta 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

11.6.  Zmiana wysokości przyznanego limitu 

transakcyjnego 

od transakcji 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

11.7.  Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty  Każdorazowo 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

11.8. Awaryjne wydanie karty za granicą po 

utracie karty 

Każdorazowo 

1.500 zł 1.500 zł 1.500 zł 1.500 zł 1.500 zł 1.500 zł 1.500 zł 

11.9. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po 

utracie karty 

Każdorazowo 

1.000 zł 1.000 zł 1.000 zł 1.000 zł 1.000 zł 1.000 zł 1.000 zł 

 
22 Opłata pobierana jest z rachunku dłużnika. 
23 Opłata pobierana jest w każdym miesiącu, w którym ABS Bank udostępniał klientowi debet w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym. 
24 Okres rozliczeniowy obejmuje transakcje zaksięgowane w danym miesiącu kalendarzowym. 
25 Opłatę pobiera  się w przypadku nie dokonania w okresie rozliczeniowym płatności bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300,00 zł  (dotychczas funkcjonowały limity 300,00 zł i 500,00 zł w zależności od rachunku). 
26 Opłatę pobiera  się w przypadku nie dokonania w okresie rozliczeniowym płatności bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300,00 zł  (dotychczas funkcjonowały limity 300,00 zł i 500,00 zł w zależności od rachunku). 
27 Opłatę pobiera  się w przypadku nie dokonania w okresie rozliczeniowym płatności bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300,00 zł  (dotychczas funkcjonowały limity 300,00 zł i 500,00 zł w zależności od rachunku). 
28 Opłatę pobiera  się w przypadku nie dokonania w okresie rozliczeniowym płatności bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300,00 zł  (dotychczas funkcjonowały limity 300,00 zł i 500,00 zł w zależności od rachunku). 
29 Opłatę pobiera  się w przypadku nie dokonania w okresie rozliczeniowym płatności bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300,00 zł  (dotychczas funkcjonowały limity 300,00 zł i 500,00 zł w zależności od rachunku). 
30 Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 
31 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku przy stosowaniu kursu własnego Visa powiększonego o 3% w przypadku transakcji 

dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty.  
32 Bank pobiera opłaty za wykonywanie transakcji przy użyciu bankomatów lub wpłatomatów nienależących do tego dostawcy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po wykonaniu w ciągu miesiąca 5 

krajowych transakcji płatniczych na rzecz konsumenta. 



11.10. Zastrzeżenie karty przez Bank w przypadku 

posługiwania się kartą niezgodnie z 

Regulaminem zwłaszcza w przypadku 

występowania debetów nieregulaminowych 

na rachunku 

Każdorazowo 

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

11.11. Pakiet Bezpieczna Karta Miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Tabela 2 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE w PLN 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

BIEŻĄCA OFERTA 
Produkty wycofane z oferty Banku,  

pozostające w obsłudze 

PRO-KONTO ABS-EFEKT/ABS-EFEKT PRESTIŻ 

1. Otwarcie rachunku Jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku Miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 

3.  Wpłaty i wypłaty gotówkowe 
Każdorazowo / od 

kwoty   

3.1. - wpłata gotówkowa   0,00 zł 0,00 zł 

3.2. 
- wpłaty gotówkowe realizowane z użyciem 

bilonu (powyżej 50 szt.) 
 0,6% min. 40,00 zł 0,6% min. 40,00 zł 

3.3. 
- wpłaty gotówkowe realizowane we 

wpłatomacie 
 0,00 zł 0,00 zł 

3.4. - wypłata gotówkowa33  0,5% min. 10,00 zł 0,5% min. 10,00 zł 

3.5. 

SM@RT WYPŁATA  

- wypłata w bankomatach Banku przy użyciu 

kodu jednorazowego 

 0,00 zł 0,00 zł 

3.6. 

sm@rt KARTA  

- wpłata/wypłata w bankomatach Banku z 

wykorzystaniem aplikacji mobilnej 

 0,00 zł 0,00 zł 

4. 
Wymiana banknotów i monet na inne 

nominały  
 0,6% min. 40,00 zł 0,6% min. 40,00 zł 

5. Przelewy  
Każdorazowo / od 

przelewu   

5.1. Polecenie przelewu wewnętrznego:    

5.1.1. - realizowane w placówce banku  0,00/9,00 zł34 0,00/9,00 zł35 

5.1.2. 
- realizowane za pośrednictwem systemu 

bankowości internetowej 
 0,00 /6,00 zł36 0,00 /6,00 zł37 

5.1.3. 

- realizowane za pośrednictwem systemu 

bankowości internetowej na rachunek 

własny (w ramach tego samego modula) 

 0,00 zł 0,00 zł 

5.2. Polecenie przelewu ELIXIR    

5.2.1. - realizowane w placówce banku  9,00 zł 9,00 zł 

5.2.2. 
- realizowane za pośrednictwem systemu 

bankowości internetowej 
 9,00 zł 9,00 zł 

5.3. 
Polecenie przelewu natychmiastowego: 

Express Elixir/Blue Cash38 
   

5.3.1. - realizowane w placówce banku  10,00 zł 10,00 zł 

5.3.2. 
- realizowane za pośrednictwem systemu 

bankowości internetowej 
 5,00 zł 5,00 zł 

5.4. Polecenie przelew SORBNET  30,00 zł 30,00 zł 

5.5. Polecenie przelewu SEPA    

5.5.1. do banku krajowego    

5.5.1.1. - realizowane w placówce banku  15,00 zł 15,00 zł 

5.5.1.2. 
- realizowane za pośrednictwem systemu 

bankowości internetowej 
 6,00 zł 6,00 zł 

5.5.2. do banku zagranicznego    

5.5.2.1. - realizowane w placówce banku  9,00 zł 9,00 zł 

5.5.2.2. 
- realizowane za pośrednictwem systemu 

bankowości internetowej 
 9,00 zł 9,00 zł 

5.6. Polecenie przelewu TARGET  30,00 zł 30,00 zł 

5.7. 
Polecenie przelewu w walucie obcej 

(wysyłane do banków krajowych) 
   

5.7.1. - realizowane w placówce banku  15,00 zł 15,00 zł 

5.7.2. 
- realizowane za pośrednictwem systemu 

bankowości internetowej 
 15,00 zł 15,00 zł 

5.8. 
Polecenie przelewu w walucie obcej 

(wysyłane do banków zagranicznych) 
   

5.8.1. - realizowane w placówce banku  15,00 zł 15,00 zł 

5.8.2. 
- realizowane za pośrednictwem systemu 

bankowości internetowej 
 15,00 zł 15,00 zł 

5.9. 
Realizacja przelewu walutowego 

otrzymanego 
   

5.9.1. - z banków krajowych  0,00 zł 0,00 zł 

5.9.2 
- z banków zagranicznych w ramach EOG 

w walucie EURO 
 0,00 zł 0,00 zł 

5.9.3. - inne  0,00 zł 0,00 zł 

5.10 Dodatkowe opłaty za przelewy 
Każdorazowo / od 

przelewu   

5.10.1. 

Realizacja przelewów w trybie 

niestandardowym w EUR, USD i GBP w 

trybie pilnym 

 120,00 zł 120,00 zł 

5.10.2. 
Realizacja polecenie przelewu z opcją 

kosztową OUR 
 80,00 zł 80,00 zł 

5.10.3. 

Zmiana/korekta/odwołanie zrealizowanego 

przekazu wykonane na wniosek Posiadacza 

rachunku  

 120,00 zł + koszty banków trzecich 120,00 zł + koszty banków trzecich 

5.10.4. Zwrot niepodjętej kwoty przekazu  0,15% min. 20,00 zł 0,15% min. 20,00 zł 

5.10.5. 

Zlecenie poszukiwania przelewu / 

postępowanie wyjaśniające wykonane na 

zlecenie Klienta 

 120,00 zł + koszty banków trzecich 120,00 zł + koszty banków trzecich 

5.10.6. 

Administrowanie przelewem z tytułu 

realizacji obowiązków związanych z 

emeryturami/rentami z zagranicy 

wynikających z Ustawy o podatku 

dochodowym 

 20,00 zł 20,00 zł 

 
33 W sytuacjach wyjątkowych ABS Bank może wyrazić zgodę na wypłatę pomimo braku awizowania, wówczas pobiera prowizję podwyższoną o 0,2% od kwoty wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania jej w 

uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości prowizji podwyższonej o 0,2% od kwoty wypłaty.  
34  Pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu 0,00 zł, a każdy kolejny w miesiącu 9,00 zł  realizowany w placówce banku ( do liczby przelewów wlicza się każdy przelew  wewnętrzny niezależnie  czy jest realizowany w 

placówce czy przez bankowość internetową ). 
35  Pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu 0,00 zł, a każdy kolejny w miesiącu 9,00 zł  realizowany w placówce banku ( do liczby przelewów wlicza się każdy przelew  wewnętrzny niezależnie  czy jest realizowany w 

placówce czy przez bankowość internetową ). 
36  Pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu 0,00 zł, a każdy kolejny w miesiącu 6,00 zł  realizowany w systemie bankowości internetowej (do liczby przelewów wlicza się każdy przelew  wewnętrzny niezależnie  czy jest 

realizowany w placówce czy przez bankowość internetową). 
37  Pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu 0,00 zł, a każdy kolejny w miesiącu 6,00 zł  realizowany w systemie bankowości internetowej (do liczby przelewów wlicza się każdy przelew  wewnętrzny niezależnie  czy jest 

realizowany w placówce czy przez bankowość internetową). 
38 Maksymalna kwota pojedynczego przelewu wynosi 20 000,00 zł, Dzienna maksymalna liczba przelewów z rachunku – 5 przelewów. 



5.10.7. 

SMS autoryzacyjny do transakcji 

realizowanych za pośrednictwem systemu 

bankowości internetowej 

Każdorazowo 0,00 zł 0,00 zł 

6. 
Usługa „SMS” (informacja o saldach i 

transakcjach) 
   

6.1. Aktywacja usługi „SMS”  Każdorazowo 0,00 zł 0,00 zł 

6.2. Korzystanie z usługi „SMS” 
Opłata naliczana 

miesięcznie   

6.2.1. - pakiet pierwszych 20 SMSów  5,00 zł 5,00 zł 

6.2.2 - każdy kolejny SMS  0,20 zł 0,20 zł 

6.3. 
Opłata za złożenie dyspozycji zmiany lub 

odwołanie usługi „SMS” 
Każdorazowo 0,00 zł 0,00 zł 

7. Usługa „ABS - Info” (informacja na hasło)    

7.1. Aktywacja usługi „ABS - Info” Każdorazowo 0,00 zł 0,00 zł 

7.2. Opłata za korzystanie z usługi „ABS - Info” Miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 

7.3. 
Opłata za złożenie dyspozycji zmiany lub 

odwołanie usługi „ABS - Info” 
Każdorazowo 5,00 zł 5,00 zł 

Tabela 3 RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE w PLN 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 

RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE POTWIERDZONY 

KSIAŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ - dla rachunków 

otwartych do dnia 19 grudnia 2011r.) 

1. Otwarcie rachunku Jednorazowo  0,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku Miesięcznie 0,00 zł 

3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 
Każdorazowo / od 

kwoty 
 

3.1. - wpłata gotówkowa  0,00 zł 

3.2. - wypłata gotówkowa39  0,00 zł 

4. Przelewy Każdorazowo / od 

przelewu 
 

4.1. Polecenie przelewu wewnętrznego  40  3,00 zł  

4.2. Polecenie przelewu ELIXIR  10,00 zł  

5. Zgłoszenie o utracie książeczki oszczędnościowej41  Jednorazowo 20,00 zł  

6. Umorzenie książeczki oszczędnościowej 42  Jednorazowo 20,00 zł  

7. Likwidacja książeczki 43  Jednorazowo   

7.1. - poprzez wypłatę gotówkową  10,00 zł 

7.2. - poprzez przeniesienie środków na inny rachunek w ABS Banku44  3,00 zł 

Tabela 4 RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY ABS-EXTRA W WALUTACH WYMIENIALNYCH 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 
STAWKA 

1. Otwarcie rachunku Jednorazowo  

1.1. - z równoczesnym wniesieniem minimalnej wpłaty45  0,00 zł 

1.2. - bez wniesienia minimalnej wpłaty  20,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku Miesięcznie  

2.1. 
- jeżeli dzienne saldo rachunku utrzymuje się w danym miesiącu kalendarzowym powyżej ustalonego 

minimum do założenia rachunku 
 0,00 zł 

2.2. 
- jeżeli dzienne saldo rachunku spadnie w danym miesiącu kalendarzowym poniżej ustalonego minimum 

do założenia rachunku  
 15,00 zł 

3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 
Każdorazowo / od 

kwoty 
 

3.1. - wpłata gotówkowa  0,00 zł 

3.2.. - wypłata gotówkowa46  0,00 zł 

4. Przelewy  
Każdorazowo / od 

przelewu  

4.1. Polecenie przelewu wewnętrznego:   

4.1.1. - realizowane w placówce banku  6,00 zł 

4.1.2. - realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej  3,00 zł 

4.2. Polecenie przelewu ELIXIR   

4.2.1. - realizowane w placówce banku  10,00 zł 

4.2.2. - realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej  3,00 zł 

4.4. Polecenie przelew SORBNET  30,00 zł  

4.5. Polecenie przelewu SEPA   

4.5.1. do banku krajowego   

4.5.1.1. - realizowane w placówce banku  15,00 zł 

4.5.1.2. - realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej  15,00 zł 

4.5.2. do banku zagranicznego   

4.5.2.1. - realizowane w placówce banku  10,00 zł 

4.5.2.2. - realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej  3,00 zł 

4.6. Polecenie przelewu TARGET  30,00 zł 

4.7. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych)   

4.7.1. - realizowane w placówce banku  15,00  zł 

4.7.2. - realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej  15,00  zł 

4.8. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków zagranicznych)   

4.8.1. - realizowane w placówce banku  10,00  zł 

4.8.2. - realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej  3,00  zł 

4.9. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego   

4.9.1. - z banków krajowych  0,00 zł  

4.9.2 - z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EURO  0,00 zł  

4.9.3. - inne  0,00 zł  

4.10 Dodatkowe opłaty za przelewy 
Każdorazowo / od 

przelewu  

4.10.1. Realizacja przelewów w trybie niestandardowym w EUR, USD i GBP w trybie pilnym  120,00 zł 

4.10.2. Realizacja polecenie przelewu z opcją kosztową OUR  80,00 zł  

4.10.3. Zmiana/korekta/odwołanie zrealizowanego przekazu wykonane na wniosek Posiadacza rachunku   120,00 zł + koszty banków trzecich 

4.10.4. Zwrot niepodjętej kwoty przekazu  0,15% min.20 zł  

4.10.5. Zlecenie poszukiwania przelewu / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta  120,00 zł + koszty banków trzecich 

4.10.6 Skup/sprzedaż walut pomiędzy rachunkami (bezgotówkowo)  0,00 zł 

4.10.7. 
Administrowanie przelewem z tytułu realizacji obowiązków związanych z emeryturami/rentami z zagranicy 

wynikających z Ustawy o podatku dochodowym 
 

20,00 zł 

5. Zlecenie stałe na rachunek Za zlecenie  

 
39 W sytuacjach wyjątkowych ABS Bank może wyrazić zgodę na wypłatę pomimo braku awizowania, wówczas pobiera prowizję podwyższoną  o 0,2% od kwoty wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i 

nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości prowizji podwyższonej o 0,2% od kwoty wypłaty. 
40 Za wyjątkiem przelewów na własne rachunki bankowe oraz własne zobowiązania względem ABS Banku Spółdzielczego. 
41 W przypadku jeśli saldo na rachunku jest niższe niż stawka opłaty, wówczas ulega ona zmniejszeniu do wysokości salda na rachunku. 
42 W przypadku jeśli saldo na rachunku jest niższe niż stawka opłaty, wówczas ulega ona zmniejszeniu do wysokości salda na rachunku. 
43 W przypadku jeśli saldo na rachunku jest niższe niż stawka opłaty, wówczas ulega ona zmniejszeniu do wysokości salda na rachunku. 
44 Za wyjątkiem przelewów na własne rachunki bankowe oraz własne zobowiązania względem ABS Banku Spółdzielczego. 
45 Minimalna wpłata wynosi: 

- dla A’vista w USD:  20,00 USD 

- dla A’vista w EUR:  20,00 EUR 

- dla A’vista w GBP:  20,00 GBP 
46 W sytuacjach wyjątkowych ABS Bank może wyrazić zgodę na wypłatę pomimo braku awizowania, wówczas pobiera prowizję podwyższoną o 0,2% od kwoty wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i 

nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości prowizji podwyższonej o 0,2% od kwoty wypłaty. 



5.1. - realizowane w placówce banku47  5,00 zł 

5.2. - realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej  2,00 zł 

5.3. - modyfikacja zlecenia stałego 
Każdorazowo na 

wniosek Klienta 5,00 zł 

5.4. - odwołanie zlecenia stałego przed upływem terminu zakończenia zlecenia 
Każdorazowo na 

wniosek Klienta 0,00 zł 

6.  

Zawiadomienie o niezrealizowaniu stałego zlecenia/polecenia zapłaty z tytułu braku środków na 

rachunku oraz przelewu na rachunek w innym banku z tytułu błędnie wypełnionego bankowego dowodu 

przelewu 

Każdorazowo 

10,00 zł 

7. Usługa „SMS” (informacja o saldach i transakcjach)   

7.1. Aktywacja usługi „SMS”  Każdorazowo 0,00 zł 

7.2. Korzystanie z usługi „SMS” 
Opłata naliczana 

miesięcznie  

7.2.1. - pakiet pierwszych 20 SMSów  5,00 zł 

7.2.2 - każdy kolejny SMS  0,20 zł 

7.3. Opłata za złożenie dyspozycji zmiany lub odwołanie usługi „SMS” Każdorazowo 0,00 zł 

8. Usługa „ABS - Info” (informacja na hasło)   

8.1. Aktywacja usługi „ABS - Info” Każdorazowo 0,00 zł 

8.2. Opłata za korzystanie z usługi „ABS - Info” Miesięcznie 5,00 zł  

8.3. Opłata za złożenie dyspozycji zmiany lub odwołanie usługi „ABS - Info” Każdorazowo 5,00 zł  

9.  Karty płatnicze Visa Eur   

9.1. Wydanie karty / Wznowienie karty Na wniosek Klienta / 

Każdorazowo 0,00 zł 

9.2.  Użytkowanie karty 48 Miesięcznie / od 

każdej karty wydanej 

do rachunku 
6,50 zł 

9.3.  Wydanie duplikatu karty Każdorazowo 30, 00 zł 

9.4. Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze 49 50   

9.4.1. Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze bezgotówkowe  0,00 zł 

9.4.2. Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze gotówkowe   

9.4.2.1. - we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 

(lista bankomatów dostępna na stronie internetowej: http://www.bankbps.pl) 

 

0,00 zł 

9.4.2.2. - pozostałe  3% min.10,00 zł 

9.4.3. Usługa  CashBack  --------------------- 

9.5.  Powtórne generowanie PIN / Odblokowanie PIN Na wniosek Klienta 15.00 zł 

9.6.  Zmiana wysokości przyznanego limitu transakcyjnego od transakcji  

9.7.  Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty  Każdorazowo 10,00 zł 

9.8. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty Każdorazowo --------------------- 

9.9. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Każdorazowo --------------------- 

9.10. Zastrzeżenie karty przez Bank w przypadku posługiwania się kartą niezgodnie z Regulaminem zwłaszcza w 

przypadku występowania debetów nieregulaminowych na rachunku 

Każdorazowo 

30,00 zł 

9.11. Pakiet Bezpieczna Karta Miesięcznie 0,00 zł 

Tabela 5 RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY ABS–SUPER W ZŁOTYCH (DLA PKZP, SKO, OSÓB FIZYCZNYCH 

BĘDĄCYCH CZŁONKAMI RAD RODZICÓW) 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 
STAWKA 

1. Otwarcie rachunku Jednorazowo 0,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku Miesięcznie 15,00 zł51 

3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 
Każdorazowo / od 

kwoty 
 

3.1. - wpłata gotówkowa  0,00 zł 

3.2.. - wypłata gotówkowa52  0,00 zł 

4. Przelewy  
Każdorazowo / od 

przelewu  

4.1. Polecenie przelewu wewnętrznego:   

4.1.1. - realizowane w placówce banku  3,00 zł  

4.1.2. - realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej  1,00 zł 

4.2. Polecenie przelewu ELIXIR   

4.2.1. - realizowane w placówce banku  6,00 zł  

4.2.2. - realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej  1,00 zł 

4.3. Polecenie przelewu natychmiastowego: Express Elixir/Blue Cash53   

4.3.1. - realizowane w placówce banku  10,00 zł 

4.3.2. - realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej  5,00 zł 

4.4. Polecenie przelew SORBNET  30,00 zł  

4.5. Polecenie przelewu SEPA   

4.5.1. do banku krajowego   

4.5.1.1. - realizowane w placówce banku  15,00 zł 

4.5.1.2. - realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej  6,00 zł 

4.5.2. do banku zagranicznego   

4.5.2.1. - realizowane w placówce banku  6,00 zł  

4.5.2.2. - realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej  1,00 zł 

4.6. Polecenie przelewu TARGET  30,00 zł  

4.7. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych)   

4.7.1. - realizowane w placówce banku  15,00 zł  

4.7.2. - realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej  15,00 zł  

4.8. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków zagranicznych)   

4.8.1. - realizowane w placówce banku  15,00 zł  

4.8.2. - realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej  15,00 zł  

4.9. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego   

4.9.1. - z banków krajowych  0,00 zł  

4.9.2 - z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EURO  0,00 zł  

4.9.3. - inne  0,00 zł  

4.10 Dodatkowe opłaty za przelewy 
Każdorazowo / od 

przelewu  

4.10.1. Realizacja przelewów w trybie niestandardowym w EUR, USD i GBP w trybie pilnym  120,00 zł 

4.10.2. Realizacja polecenie przelewu z opcją kosztową OUR  80,00 zł 

4.10.3. Zmiana/korekta/odwołanie zrealizowanego przekazu wykonane na wniosek Posiadacza rachunku   120,00 zł + koszty banków trzecich 

4.10.4. Zwrot niepodjętej kwoty przekazu  0,15% min. 20,00 zł 

4.10.5. Zlecenie poszukiwania przelewu / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta  120,00 zł + koszty banków trzecich 

5. Zlecenie stałe na rachunek Za zlecenie  

5.1. - realizowane w placówce banku54  2,50 zł  

5.2. - realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej  0,00 zł  

5.3. - modyfikacja zlecenia stałego 
Każdorazowo na 

wniosek Klienta 5,00 zł 

 
47 Za wyjątkiem przelewów na rachunki ABS – Start w ABS Banku Spółdzielczym oraz inne własne rachunki bankowe oraz własne zobowiązania względem ABS Banku Spółdzielczego– gdy zlecenie stałe złożone lub zmienione 

po 19 grudnia 2011r.  
48 Okres rozliczeniowy obejmuje transakcje zaksięgowane w danym miesiącu kalendarzowym. 
49 Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 
50 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku przy stosowaniu kursu własnego Visa powiększonego o 3% w przypadku transakcji 

dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty.  
51 Opłata nie dotyczy rachunków Rad Rodziców i SKO 
52 W sytuacjach wyjątkowych ABS Bank może wyrazić zgodę na wypłatę pomimo braku awizowania, wówczas pobiera prowizję podwyższoną o 0,2% od kwoty wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i 

nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości prowizji podwyższonej o 0,2% od kwoty wypłaty. 
53 Maksymalna kwota pojedynczego przelewu wynosi 20 000,00 zł, Dzienna maksymalna liczba przelewów z rachunku – 5 przelewów. 
54 Za wyjątkiem przelewów na rachunki ABS – Start w ABS Banku Spółdzielczym oraz inne własne rachunki bankowe oraz własne zobowiązania względem ABS Banku Spółdzielczego– gdy zlecenie stałe złożone lub zmienione 

po 19 grudnia 2011r.  



5.4. - odwołanie zlecenia stałego przed upływem terminu zakończenia zlecenia 
Każdorazowo na 

wniosek Klienta 5,00 zł  

6. Polecenia zapłaty: Za zlecenie  

6.1. - realizacja z rachunku dłużnika55  3,00 zł  

6.2. - na rachunek wierzyciela – za każde wysłane polecenie zapłaty (opłata wierzyciela)  0,00 zł 

6.3. - odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty / modyfikacja polecenia zapłaty  5,00 zł  

7.  

Zawiadomienie o niezrealizowaniu stałego zlecenia/polecenia zapłaty z tytułu braku środków na 

rachunku oraz przelewu na rachunek w innym banku z tytułu błędnie wypełnionego bankowego dowodu 

przelewu 

Każdorazowo 

15,00 zł 

8. Usługa „SMS” (informacja o saldach i transakcjach)   

8.1. Aktywacja usługi „SMS”  Każdorazowo 0,00 zł 

8.2. Korzystanie z usługi „SMS” 
Opłata naliczana 

miesięcznie  

8.2.1. - pakiet pierwszych 20 SMSów  5,00 zł 

8.2.2 - każdy kolejny SMS  0,20 zł 

8.3. Opłata za złożenie dyspozycji zmiany lub odwołanie usługi „SMS” Każdorazowo 0,00 zł 

9. Usługa „ABS - Info” (informacja na hasło)   

9.1. Aktywacja usługi „ABS - Info” Każdorazowo 0,00 zł 

9.2. Opłata za korzystanie z usługi „ABS - Info” Miesięcznie 5,00 zł  

9.3. Opłata za złożenie dyspozycji zmiany lub odwołanie usługi „ABS - Info” Każdorazowo 5,00 zł  

Tabela 6 RACHUNEK LOKAT TERMINOWYCH 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Rachunek lokat terminowych  Rachunek lokat terminowych w walutach wymienialnych 

PLN EUR, USD, GBP 

1. Otwarcie rachunku Jednorazowo  0,00 zł 0,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku Miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 

3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 
Każdorazowo / od 

kwoty   

3.1. - wpłata gotówkowa  0,00 zł 0,00 zł 

3.2.. - wypłata gotówkowa56  0,00 zł 0,00 zł 

4. Przelewy  
Każdorazowo / od 

przelewu   

4.1. Polecenie przelewu wewnętrznego:    

4.1.1. - realizowane w placówce banku  5,00 zł 5,00 zł 

4.1.2. 
- realizowane za pośrednictwem systemu 

bankowości internetowej57 
 0,00 zł 0,00 zł 

4.2. Polecenie przelewu ELIXIR    

4.2.1. - realizowane w placówce banku  10,00 zł 10,00 zł 

4.2.2. 
- realizowane za pośrednictwem systemu 

bankowości internetowej 
 9,00 zł 9,00 zł 

5. 
Przelew na rachunek walutowy 

prowadzony w innym banku krajowym  
0,5% min. 10,00 zł 0,5% min. 10,00 zł 

6. 
Zgłoszenie o utracie książeczki 

oszczędnościowej Jednorazowo 
20,00 zł Nie dotyczy 

7. Umorzenie książeczki oszczędnościowej Jednorazowo 20,00 zł Nie dotyczy 

8. Likwidacja książeczki Jednorazowo  Nie dotyczy 

8.1. - poprzez wypłatę gotówkową  0,00 zł  

8.2. 
- poprzez przeniesienie środków na 

inny rachunek w ABS Banku58  
0,00 zł  

Tabela 7 SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ABS 24 I ABS 24 BIZNES 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 
ABS 24  

ABS 24 Biznes 

(dotyczy PKZP, SKO, Rad Rodziców) 

1 Aktywacja  
Każdorazowo (za 

aktywację lub 

przekształcenie) 
0,00 zł 

100,00 zł 

2. 
Abonament z tytułu użytkowania usługi 

ABS 2459 
Miesięcznie 0,00 zł 

20,00 zł 

3. 

Pakiet funkcjonalności dostępu za 

pośrednictwem e’tokena do usługi ABS 24 

Biznes: 

Każdorazowo Nie dotyczy  

3.1. - podstawowy (dla max 2 użytkowników)   150,00 zł 

3.2. - dodatkowy (za każdego użytkownika)   150,00 zł 

3.3. 
- wymiana pakietu w przypadku awarii 

urządzenia 
  0,00 zł 

3.4. 
- wymiana pakietu w przypadku utraty lub 

zniszczenia urządzenia 
  150,00 zł 

4. Odnowienie certyfikatu   20,00 zł 

5. 
Wykonanie na wniosek Klienta czynności 

związanych z bezpieczeństwem rachunku: 
Na wniosek 

Klienta   

5.1. 
- czasowe zablokowanie dostępu w 

oddziale Banku 
 0,00 zł 50,00 zł 

5.2. 
- czasowe zablokowanie dostępu do 

rachunku w oddziale Banku 
 0,00 zł 30,00 zł 

5.3 
- odblokowanie dostępu do 

rachunku/usługi/funkcjonalności 
 0,00 zł 30,00 zł 

Tabela 8 WYDANIE I OBSŁUGA KARTY PŁATNICZEJ do RACHUNKÓW BANKOWYCH Z FUNKCJĄ ROZLICZENIOWĄ 

– obowiązuje do kart wydawanych do dnia 21.11.2022 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 

MasterCard 

PayPass  

VISA Classic Debetowa Pay 

Wave 

VISA Classic Debetowa 

SENIOR 

MasterCard 

PayPass Podstawowy 

Rachunek Płatniczy60 

Inne wycofane z 

obsługi 

VISA Classic Debetowa 

JUNIOR 
VISA Classic Debetowa 

STUDENT 
Naklejka zbliżeniowa 

VISA PayWave 
VISA EUR 

1.  Wydanie karty / Wznowienie karty Na wniosek 

Klienta / 

Każdorazowo 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2.  Użytkowanie karty 61 Miesięcznie / od 

każdej karty 

wydanej do 

rachunku 

0,00/6,50 zł62 --------------------- --------------------- 1,50 zł 6,50 zł 

3.  Wydanie duplikatu karty Każdorazowo 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 30, 00 zł 

 
55 Opłata pobierana jest z rachunku dłużnika. 
56 W sytuacjach wyjątkowych ABS Bank może wyrazić zgodę na wypłatę pomimo braku awizowania, wówczas pobiera prowizję podwyższoną  o 0,2% od kwoty wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i 

nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości prowizji podwyższonej o 0,2% od kwoty wypłaty. 
57 Dotyczy lokat internetowych – zakładanych za pośrednictwem Systemu ABS 24. 
58 Za wyjątkiem przelewów na własne rachunki bankowe oraz własne zobowiązania względem ABS Banku Spółdzielczego. 
59 Prowizja dotyczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych, oszczędnościowych w PLN. 
60 Bank pobiera opłaty za wykonywanie transakcji przy użyciu bankomatów lub wpłatomatów nienależących do tego dostawcy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po wykonaniu w ciągu miesiąca 5 krajowych 

transakcji płatniczych na rzecz konsumenta. 
61 Okres rozliczeniowy obejmuje transakcje zaksięgowane w danym miesiącu kalendarzowym. 
62 Opłatę pobiera  się w przypadku nie dokonania w okresie rozliczeniowym płatności bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300,00 zł  (dotychczas funkcjonowały limity 300,00 zł i 500,00 zł w zależności od rachunku). 



4. Krajowe i transgraniczne transakcje 

płatnicze 63 64 

 

     

4.1. Krajowe i transgraniczne transakcje 

płatnicze bezgotówkowe 

 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

4.2. Krajowe i transgraniczne transakcje 

płatnicze gotówkowe 

 

   ---------------------  

4.2.1. - we wskazanych bankomatach Grupy BPS i 

innych banków krajowych zgodnie z 

zawartymi umowami 

(lista bankomatów dostępna na stronie internetowej: 

http://www.bankbps.pl) 

 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł --------------------- 0,00 zł 

4.2.2. - pozostałe  3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł --------------------- 3% min.10,00 zł 

4.3. Usługa  CashBack  2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł --------------------- --------------------- 

5.  Powtórne generowanie PIN / 

Odblokowanie PIN 

Na wniosek 

Klienta 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 10,00 zł 15.00 zł 

6.  Zmiana wysokości przyznanego limitu 

transakcyjnego 

od transakcji 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 0,00 zł  

7.  Czasowe zablokowanie/odblokowanie 

karty  

Każdorazowo 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

8. Awaryjne wydanie karty za granicą po 

utracie karty 

Każdorazowo 

1.500 zł --------------------- 1.500 zł --------------------- --------------------- 

9. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po 

utracie karty 

Każdorazowo 

1.000 zł --------------------- 1.000 zł --------------------- --------------------- 

10. Zastrzeżenie karty przez Bank w 

przypadku posługiwania się kartą 

niezgodnie z Regulaminem zwłaszcza w 

przypadku występowania debetów 

nieregulaminowych na rachunku 

Każdorazowo 

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

11. Pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Tabela 9 KARTY PRZEDPŁACONE MasterCard 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 
STAWKA 

1.  Wydanie karty / Wznowienie karty Na wniosek Klienta / 

Każdorazowo 20,00 zł 

2.  Użytkowanie karty  Miesięcznie / od 

każdej karty wydanej 

do rachunku 
0,00 zł 

3. Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze65  Każdorazowo  

3.1. Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze bezgotówkowe  0,00 zł 

3.2. Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze gotówkowe  10,00 zł 

3.3. Usługa  CashBack  2,00 zł 

4.  Powtórne generowanie PIN / Odblokowanie PIN Na wniosek Klienta 15,00 zł 

5. Zastrzeżenie karty przez Bank w przypadku posługiwania się kartą niezgodnie z Regulaminem zwłaszcza 

w przypadku występowania debetów nieregulaminowych na rachunku 

Każdorazowo 

30,00 zł 

6. Zasilenie środków na rachunek karty66 Każdorazowo 0,00 zł 

7. Wypłata środków przechowywanych na rachunku karty67 Każdorazowo 10,00 zł 

8. Pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie 0,00 zł 

Tabela 10 KARTY KREDYTOWE 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Visa Credit Visa Credit GOLD MasterCard Credit World MasterCard 

1. Wydanie nowej karty Każdorazowo     

1.1. - wydanie nowej karty  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

1.2. - wydanie karty dodatkowej  25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

2. Wznowienie karty Każdorazowo 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

3. Opłata za obsługę karty:  Corocznie68     

3.1. - pobierana w pierwszym roku użytkowania  0,00 zł 0,00 zł   

3.2. - w drugim i kolejnym roku użytkowania        

3.2.1. 
- gdy suma wszystkich transakcji nie przekroczy 

6 600,00 zł w 12-miesięcznym okresie 

użytkowania karty 

 54,00 zł ------------------ 54,00 zł ------------------ 

3.2.2. 
- gdy suma wszystkich transakcji przekroczy  

6 600,00 zł w 12-miesięcznym okresie 

użytkowania karty  

 0,00 zł ------------------ 0,00 zł ------------------ 

3.2.3. 
- gdy suma wszystkich transakcji nie przekroczy 

25 000,00 zł w 12-miesięcznym okresie 

użytkowania karty 

 ------------------ 150,00 zł ------------------ 150,00 zł 

3.2.4. 
- gdy suma wszystkich transakcji przekroczy  

25 000,00 zł w 12-miesięcznym okresie 

użytkowania karty  

 ------------------ 0,00 zł ------------------ 0,00 zł 

3.2.5. - pobierana od karty dodatkowej  35,00 zł 70,00 zł 35,00 zł 70,00 zł 

4. 
Wydanie duplikatu karty/Wydanie nowej 

karty w miejsce zastrzeżonej69 
Każdorazowo 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

5. 
Krajowe i transgraniczne transakcje 

płatnicze70 71 
     

5.1. 
Krajowe i transgraniczne transakcje 

płatnicze bezgotówkowe 
 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

5.2. 
Krajowe i transgraniczne transakcje 

płatnicze gotówkowe 
 4% min. 10,00  zł 4% min. 10,00  zł 4% min. 10,00  zł 4% min. 10,00 zł 

6.  Przelew z karty 
Za każda 

transakcję 3% min. 10,00  zł 3% min. 10,00  zł 3% min. 10,00  zł 3% min. 10,00  zł 

7. 
Powtórne generowanie numeru PIN na 

wniosek Użytkownika karty  
Każdorazowo 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

8. 

Generowanie zestawienia operacji na 

wniosek Użytkownika karty za wskazany 

okres 

Każdorazowo 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

9. Zmiana limitów na karcie 
Każdorazowo / na 

wniosek Klienta 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

10.  Minimalna spłata zadłużenia na karcie 
Miesięcznie od kwoty 

salda końcowego okresu 

rozliczeniowego 
3% min. 40,00 zł 3% min. 40,00 zł 3% min. 40,00 zł 3% min. 40,00 zł 

11. 
Czasowe zablokowanie/odblokowanie 

karty 
Każdorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

12. 
Wydanie duplikatu zestawienia 

dotyczącego  opłat pobranych z tytułu 
Na wniosek Klienta 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

 
63 Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 
64 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku przy stosowaniu kursu własnego Visa powiększonego o 3% w przypadku transakcji 

dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty.  
65 Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 
66 Zasilenie środków na rachunek karty wyłącznie poprzez przelew środków z rachunku. 
67 Wypłata środków z rachunku karty wyłącznie poprzez przelew środków na wskazany rachunek. 
68 Roczny okres rozliczeniowy na podstawie którego naliczana jest opłata, wynosi 12 pełnych cyklów. Każdy cykl zaczyna się w 8 dniu każdego miesiąca i kończy 7 dnia kolejnego miesiąca.  
69 Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
70 Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 
71 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku przy stosowaniu kursu własnego Visa powiększonego o 3% w przypadku transakcji 

dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty.  



usług związanych z rachunkiem płatniczym 

karty kredytowej za każdy miesiąc roku72 

13. Pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Tabela 11 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 
STAWKA 

1. Wyciąg z rachunku bankowego : Za wyciąg73  

1.1. - elektroniczny  0,00 zł 

1.2. - papierowy   

1.2.1.  - każdy kolejny odbierany w placówce banku  5,00 zł/szt. 

1.2.2.  - każdy kolejny wysyłany drogą pocztową  10,00 zł/szt. 

2. Sporządzenie odpisu dowodu księgowego lub kserokopii dokumentów Za dokument 12,30 zł (kwota zawiera podatek VAT) 

3. Sporządzenie zaświadczeń i opinii na wniosek Klienta: Za każde pismo74  

3.1. - o posiadanym rachunku bankowym/numerze rachunku  30,75 zł (kwota zawiera podatek VAT)  

3.2. - szerszy zakres niż wskazano w pkt 3.1.  61,50 zł (kwota zawiera podatek VAT)  

4. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do rachunku  Każdorazowo 15,00 zł 

5. 
Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 

przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 
Każdorazowo 

30,00 zł  

6. 
Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych w ABS Banku z tytułu zabezpieczenia spłaty 

zaciąganych kredytów lub innych zobowiązań na rzecz: 
Każdorazowo  

6.1. - ABS Banku    0,00 zł 

6.2. - innego banku, podmiotu lub instytucji  100,00 zł 

6.3. Potwierdzenie wykonania blokady środków na rachunku  Każdorazowo 0,00 zł 

7. Realizacja tytułu wykonawczego75 
Za każdą realizację 

tytułu wykonawczego 

zgodnie z właściwą stawką polecenia przelewu ELIXIR realizowane w 

placówce banku przewidzianą dla określonego rachunku w niniejszej 

Taryfie 
8. Opłaty związane z działaniami windykacyjnymi:   

8.1. 

Przygotowanie i wysłanie informacji SMS nt. aktualnego zadłużenia z tytułu zaległych prowizji, 

niespłaconego debetu, niedopuszczalnego debetu w ramach rachunku po upływie terminu spłaty, pod 

wskazany przez Klienta numer telefonu komórkowego 
Za każda wysłaną 

informację SMS 5,00 zł 

8.2. 

Poinformowanie telefoniczne nt. aktualnego zadłużenia z tytułu zaległych prowizji, niespłaconego debetu, 

niedopuszczalnego debetu w ramach rachunku po upływie terminu spłaty, pod wskazanym przez Klienta 

numerem telefonu  

Za każda 

przeprowadzoną 

rozmowę telefoniczną 
10,00 zł 

8.3. 
Sporządzenie i wysyłanie wezwań do zapłaty oraz upomnień z tytułu zaległych prowizji, niespłaconego 

debetu, niedopuszczalnego debetu w ramach rachunku po upływie terminu spłaty 
Opłata pobierana jest 

od każdego pisma 30,00 zł 

8.4. 

Sporządzenie i dostarczenie informacji nt. aktualnego zadłużenia z tytułu zaległych prowizji, niespłaconego 

debetu, niedopuszczalnego debetu w ramach rachunku po upływie terminu spłaty, pod wskazany przez 

Klienta adres zamieszkania 

Za każda dostarczoną 

informację 50,00 zł 

8.5. 

Sporządzenie i wysłanie informacji nt. aktualnego zadłużenia z tytułu zaległych prowizji, niespłaconego 

debetu, niedopuszczalnego debetu w ramach rachunku oraz o wypowiedzeniu umowy, pod wskazany 

przez Klienta adres zamieszkania 

Opłata pobierana jest 

od każdego pisma 30,00 zł 

9. 
Opłata za dojazd do Klienta w celu dokonania czynności bankowych związanych z obsługą rachunku 

Klienta - na zlecenie Klienta76: 
Za każdy wyjazd na 

zlecenie Klienta  

9.1. - w ramach miejscowości jednostki prowadzącej obsługę  według kosztów rzeczywistych 

9.2. - poza miejscowością jednostki prowadzącej obsługę  według kosztów rzeczywistych 

10. Przekształcenie rachunku indywidualnego na wspólny77 Na wniosek Klienta 30,00 zł 

11. 
Przekształcenie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego  / oszczędnościowego na inny rodzaj 

rachunku zgodnie z regulacjami 
Na wniosek Klienta 30,00 zł  

12. Wysokość opłaty za udzielenie informacji komornikowi (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 

2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za udzielenie informacji komornikowi sądowemu)  

Każdorazowo/ za 

udzielenie informacji 

przetworzonej w 

postaci papierowej 

24,60 zł (kwota zawiera podatek VAT)  

 

13. 

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową – osobom, 

organom i instytucjom uprawnionym na podstawie Prawa Bankowego (z wyłączeniem przypadków 

określonych w art. 110 Ustawy Prawo Bankowe) oraz innych przepisów prawa  
Uwaga:  

1) Opłata jest pobierana przez każdą jednostkę organizacyjną Banku udzielającą informacji pozytywnej, tj. w przypadku posiadania przez klienta rachunków lub 

korzystania z innych usług (w przypadku informacji negatywnej opłaty nie pobiera się).  

2) Opłata jest pobierana także w przypadku udzielania informacji bezpośrednio biegłym rewidentom w oparciu o pisemną zgodę posiadacza rachunku, na rzecz, 

którego wykonywany jest audyt; opłata pobierana jest od posiadacza rachunku.  

3) Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności. 

Każdorazowo 86,10 zł (kwota zawiera podatek VAT)  

14. Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzoru podpisów w ramach rachunku ABS-SUPER Każdorazowo 20,00 zł  

15. Przenoszenie rachunku: 
Każdorazowo na 

zlecenie Klienta  

15.1. - z innego banku krajowego do ABS Banku  0,00 zł 

15.2. - z ABS Banku do innego banku krajowego  30,00 zł  

15.3. - z ABS Banku do innego banku zagranicznego  według kosztów rzeczywistych 

16. 
Zamknięcie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego / oszczędnościowego przed upływem 6 

miesięcy od momentu otwarcia rachunku 
Na wniosek Klienta 100,00 zł  

17. Inne czynności realizowane na wniosek Klienta 
Za każdą czynność na 

wniosek Klienta według kosztów rzeczywistych 

  

 
72 Duplikat zestawienia wystawiany jest do daty nie wcześniejszej niż 8 sierpnia 2018r.  
73 Pierwszy wyciąg w miesiącu bezpłatnie. 
74 W ramach pisma wydaje się zaświadczenie tylko na temat jednego rachunku klienta. 
75 Opłatę pobiera się za każdą wyegzekwowaną kwotę przekazywaną na zlecenie organu egzekucyjnego. 
76 ABS Bank Spółdzielczy zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dyspozycji Klienta w powyższym zakresie. 
77 Nie dotyczy rachunków osób małoletnich i uczących się, ubezwłasnowolnionych i Podstawowego Rachunku Płatniczego. 



KREDYTY 
Tabela 12 KREDYTY KONSUMENCKIE 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 
STAWKA 

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku: Jednorazowo 0,00 zł  

2. Udzielenie kredytu – prowizja     

2.1. - kredyt konsumencki Jednorazowo78 indywidualnie 

2.2. - kredyt w ROR79 Corocznie80 2,50% min.50,00 zł  

2.3. - kredyt studencki 
Miesięcznie od kwoty 

raty 
1% 

Tabela 13 KREDYTY HIPOTECZNE 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 
STAWKA 

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku: Jednorazowo 0,00 zł 

2. Udzielenie kredytu – prowizja naliczana od kwoty przyznanego kredytu wg umowy81 Jednorazowo82 indywidualnie 

3. Prowizja za wcześniejszą częściową/całkowitą spłatę kredytu83: Za każda transakcję84  

3.1. - do 3 lat od momentu uruchomienia kredytu  3% 

3.2. - powyżej 3 lat do 5 lat od momentu uruchomienia kredytu  2% 

3.3. - powyżej 5 lat od momentu uruchomienia kredytu  0,00 zł 

4. Opłata za inspekcję na terenie realizowanej inwestycji (m.in. przed wypłatą kolejnej transzy) 85 Za każda inspekcję 200.00 zł 

5. 
Zmiana warunków umowy dotycząca terminu wypłaty transzy kredytu skutkująca sporządzeniem 

aneksu
86

 
Jednorazowo 150,00 zł 

6. Badanie przez Bank wpisów w księdze wieczystej – na zlecenie Klienta87 Jednorazowo 100,00 zł 

7. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki do KW – na zlecenie Klienta88 Za każdy wniosek 300,00 zł 

Tabela 14 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTÓW 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 
STAWKA 

1. Rozpatrzenie wniosku Klienta w sprawie zmiany warunków umowy 89 Każdorazowo 50,00 zł 

2. 
Zmiana warunków umowy na wniosek Klienta skutkująca sporządzeniem aneksu (np. prolongata terminu, 

zmiana planu spłaty, zmiana prawnego zabezpieczenia, karencja w spłacie kapitału / odsetek, inne) 
Każdorazowo 150,00 zł 

3. Promesa udzielenia kredytu   

3.1. - rozpatrzenie wniosku Klienta w sprawie wydania promesy udzielenia kredytu Jednorazowo 20,00 zł  

3.2. - wydanie promesy o udzielenie kredytu Jednorazowo min. 0,75% nie mniej niż 150,00 zł  

4. Gwarancje i poręczenia bankowe   

4.1. - rozpatrzenie wniosku Klienta w sprawie udzielenia gwarancji / poręczenia bankowego Jednorazowo 20,00 zł  

4.2. - udzielenie gwarancji / poręczenia bankowego Jednorazowo min. 0,75% nie mniej niż 150,00 zł 

5. Sporządzenie historii rachunku – na wniosek posiadacza rachunku 
Za każdy rozpoczęty 

miesiąc  

5.1. - sporządzenie historii rachunku za każdy rozpoczęty miesiąc roku   12,30 zł (kwota zawiera podatek VAT)  

6. 
Sporządzenie różnego rodzaju potwierdzeń, zaświadczeń, opinii i innych dokumentów na życzenie 

Klienta: 
Za każde pismo90  

6.1. - o posiadanym rachunku kredytowym / numerze rachunku   61,50 zł (kwota zawiera podatek VAT)  

6.2. 
- o posiadanym rachunku kredytowym / numerze rachunku / wysokości salda / dokonanej częściowej lub 

całkowitej spłacie zobowiązania z uwzględnieniem opinii o kredytobiorcy / inne informacje 
 123,00 zł (kwota zawiera podatek VAT)  

6.3. 

- o posiadanym kredycie mieszkaniowym i/lub hipotecznym / numerze rachunku / wysokości salda / 

dokonanej częściowej lub całkowitej spłacie zobowiązania z uwzględnieniem opinii o kredytobiorcy / inne 

informacje 

 369,00 zł (kwota zawiera podatek VAT)  

6.4. 
- w sprawie wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej / rozliczenia i zwrotu składki 

ubezpieczeniowej z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu 
 0,00 zł 

6.5. 
- w związku z zezwoleniem na wykreślenie wpisu w hipotece / zwolnienie z cesji ubezpieczenia / 

zwolnienie rzeczy ruchomych z zastawu lub przewłaszczenia / na zmiany w dowodzie rejestracyjnym / itp. 
 0,00 zł 

6.6. - inne  według kosztów rzeczywistych 

7. Opłaty związane z działaniami windykacyjnymi91:   

7.1. 

Przygotowanie i wysłanie informacji SMS nt. aktualnego zadłużenia z tytułu zaległych prowizji, 

niespłaconego kredytu po upływie terminu spłaty, pod wskazany przez Klienta numer telefonu 

komórkowego 
Za każda wysłaną 

informację SMS 5,00 zł 

7.2. 
Przygotowanie i wysłanie wiadomości e’mail nt. aktualnego zadłużenia z tytułu zaległych prowizji, 

niespłaconego kredytu po upływie terminu spłaty, na adres poczty internetowej 
Za każda wysłaną 

wiadomość e’mail 20,00 zł 

7.3. 
Poinformowanie telefoniczne nt. aktualnego zadłużenia z tytułu zaległych prowizji, niespłaconego kredytu 

po upływie terminu spłaty, pod wskazanym przez Klienta numerem telefonu  
Za każda 

przeprowadzoną 

rozmowę telefoniczną 
10,00 zł 

7.4. 
Sporządzenie i wysyłanie wezwań do zapłaty oraz upomnień z tytułu zaległych prowizji, niespłaconego 

kredytu po upływie terminu spłaty 
Opłata pobierana jest 

od każdego pisma 30,00 zł 

7.5. 
Sporządzenie i dostarczenie informacji nt. aktualnego zadłużenia z tytułu zaległych prowizji, niespłaconego 

kredytu po upływie terminu spłaty, pod wskazany przez Klienta adres zamieszkania 
Za każda dostarczoną 

informację 50,00 zł 

7.6. 
Sporządzenie i wysłanie informacji nt. aktualnego zadłużenia z tytułu zaległych prowizji, niespłaconego 

kredytu oraz o wypowiedzeniu umowy, pod wskazany przez Klienta adres zamieszkania 
Opłata pobierana jest 

od każdego pisma 30,00 zł 

8. Przygotowanie umowy ugody lub przejęcia długu od kwoty długu 92 Jednorazowo 3% min. 150,00 zł 

9. Inne czynności związane z kredytem realizowane na wniosek Kredytobiorcy 
Za każdą czynność na 

wniosek Klienta według kosztów rzeczywistych 

10.  

Wysokość opłaty za udzielenie informacji komornikowi (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za 

udzielenie informacji komornikowi sądowemu) 

Każdorazowo/ za 

udzielenie informacji 

przetworzonej w 

postaci papierowej 

24,60 zł (kwota zawiera podatek VAT)  

11.  

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową – osobom, 

organom i instytucjom uprawnionym na podstawie Prawa Bankowego (z wyłączeniem przypadków 

określonych w art. 110 Ustawy Prawo Bankowe) oraz innych przepisów prawa  
Uwaga:  
1) Opłata jest pobierana przez każdą jednostkę organizacyjną Banku udzielającą informacji pozytywnej, tj. w przypadku 
posiadania przez klienta rachunków lub korzystania z innych usług (w przypadku informacji negatywnej opłaty nie pobiera się).  
2) Opłata jest pobierana także w przypadku udzielania informacji bezpośrednio biegłym rewidentom w oparciu o pisemną zgodę 
posiadacza rachunku, na rzecz, którego wykonywany jest audyt; opłata pobierana jest od posiadacza rachunku.  
3) Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności.  

Każdorazowo 86,10 zł (kwota zawiera podatek VAT)  

 
78 Prowizja pobierana od kwoty kredytu. 
79 Kredyt w ROR nie może zostać udzielony w ramach Podstawowego Rachunku Płatniczego. 
80 Prowizja pobierana od kwoty kredytu. 
81 W przypadku ramowego określenia stawek prowizji za udzielenie kredytu, szczegółowe zasady znajdują się w warunkach udzielania kredytu. 
82 Prowizja pobierana od kwoty kredytu. 
83 Opłaty nie dotyczą kredytów w stosunku do których stosuje się przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim. Opłata dotyczy kredytów hipotecznych udzielanych od 21 lutego 2011r. do dnia 22 lipca 2017r.  
84 Prowizja pobierana od wartości transakcji. 
85 Dotyczy kredytów udzielanych od 21 lutego 2011r.   
86 Dotyczy kredytów udzielanych od 21 lutego 2011r.   
87 Opłata zawiera opłatę sądową za wypis z KW. 
88 Opłata zawiera opłatę sądową od wniosku o wpis do KW. 
89 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, niniejsza opłata zaliczana jest na poczet opłaty dotyczącej zmiany warunków umowy. 
90 W ramach pisma wydaje się zaświadczenie tylko na temat jednego rachunku klienta. 
91 Opłaty naliczane są w przypadku wszystkich umów kredytów zabezpieczonych hipotecznie udzielonych do dnia 22 lipca 2017r., kredytów studenckich oraz wszystkich umów kredytowych podpisanych do dnia 11 marca 

2016r. 
92 Opłaty naliczane są w przypadku wszystkich umów kredytów zabezpieczonych hipotecznie udzielonych do dnia 22 lipca 2017r., kredytów studenckich oraz wszystkich umów kredytowych podpisanych do dnia 11 marca 

2016r. 



INNE USŁUGI 
Tabela 15 DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 
STAWKA 

1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za każdy depozyt Każdorazowo 0,00 zł 

2. Przechowywanie depozytu za każdy depozyt93:   

2.1. - duplikaty kluczy  Miesięcznie 30,00 zł  

2.2. - bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych  Miesięcznie 30,00 zł  

2.3. - papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) od całkowitej ich wartości Rocznie 1% min. 5,00 zł max. 100,00 zł 

2.4. - innych rzeczy ruchomych Miesięcznie 15,00 zł 

Tabela 16 SKRYTKI SEJFOWE I RZECZOWE 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 

STAWKA 

1. Korzystanie ze skrytki sejfowej typu94:   

1.1. A 

Rozmiar skrytki: 10 cm x 20 cm x 43 cm 

- miesiąc Za miesiąc 50,00 zł  

- rok Za rok 350,00 zł  

1.2. B 

Rozmiar skrytki: 10 cm x 40 cm x 43 cm 

- miesiąc Za miesiąc 60,00 zł  

- rok Za rok 400,00 zł  

1.3. C 

Rozmiar skrytki: 20 cm x 40 cm x 43 cm 

- miesiąc Za miesiąc 80,00 zł  

- rok Za rok 450,00 zł  

2. Wykonanie duplikatu klucza do skrytki sejfowej   Każdorazowo wg ceny bieżącej 

3. Awaryjne otwarcie  skrytki  sejfowej Każdorazowo 100,00 zł 

4. Uszkodzenie skrytki sejfowej Każdorazowo 200,00 zł 

5. Złożenie przez Bank zawartości skrytki sejfowej do depozytu sądowego Każdorazowo 300,00 zł 

Tabela 17 USŁUGI RÓŻNE 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 
STAWKA 

1. 
Zlecenie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu bądź przedmiotu za pośrednictwem MIG DZ - na 

zlecenie Klienta 
Każdorazowo 30,00 zł 

2. Wydanie kserokopii umowy / dokumentu 
Za każdą umowę / 

dokument 10,00 zł 

3. Potwierdzenie zgodności podpisu 
Za każde 

potwierdzenie 20,00 zł 

4. Realizacja tytułu wykonawczego95 
Za każdą realizację 

tytułu wykonawczego 

zgodnie z właściwą stawką polecenia przelewu ELIXIR 

realizowane w placówce banku przewidzianą dla określonego 

rachunku w niniejszej Taryfie 

5. 
Sporządzenie różnego rodzaju potwierdzeń, zaświadczeń, opinii i innych dokumentów na życzenie 

Klienta, nie ujętych w Taryfie 
Za każde pismo według kosztów rzeczywistych 

6. 
Opłata za udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach z Centralnej Informacji prowadzonej przez 

Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. osobom/podmiotom uprawnionym  
Każdorazowo 60,00 zł  

7. Realizacja zlecenia płatniczego wynikającego z obsługi spadkobierców lub zapisu na wypadek śmierci Każdorazowo 30,00 zł  

8. Inne czynności nie przewidziane w Taryfie na wniosek Klienta 
Za każdą czynność na 

wniosek Klienta według kosztów rzeczywistych 

Tabela 18 CZYNNOŚCI KASOWE 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 
STAWKA 

1. Transakcje płatnicze przekazywane na  rachunki: Za każdą wpłatę 96  

1.1. - osób fizycznych prowadzone w ABS Banku  
zgodnie z właściwą stawką przewidzianą dla określonego 

rachunku w niniejszej Taryfie 

1.2. - podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzone w ABS Banku  

zgodnie z właściwą stawką przewidzianą dla określonego 

rachunku w Taryfie opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego 

dla Klientów Instytucjonalnych 

1.3. - prowadzone w innych bankach krajowych (transakcje gotówkowe)  1% min. 10,00 zł 

1.4. 
- prowadzone w innych bankach krajowych (transakcje gotówkowe) realizowane z użyciem bilonu 

(powyżej  20 szt.) 
każdorazowo 1% min. 20,00 zł 

1.5. - prowadzone w ABS Banku i innych bankach krajowych (transakcje bezgotówkowe) każdorazowo 1% min. 10,00 zł 

2.  Wpłaty gotówkowe realizowane we wpłatomacie Za każda wpłatę opłata pobierana zgodnie z niniejszą Tabelą pkt. 1 

3. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub wymiana banknotów zniszczonych na obiegowe  Za każdą transakcję 0,6% min. 40,00 zł 

4. 
Wysłanie celem wymiany do Centrali NBP zużytego / uszkodzonego znaku pieniężnego nie podlegającego 

wymianie w kasie ABS Banku 
 50,00 zł 

5. Inne czynności kasowe nie przewidziane w Taryfie na wniosek Klienta 
Za każdą czynność na 

wniosek Klienta według kosztów rzeczywistych 

 

  

 
93 Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank. 
94 Za wynajem i korzystanie ze skrytki sejfowej klient wnosi opłatę z góry (skrytki tylko dla posiadaczy aktywnego rachunku bankowego co najmniej od 3 miesięcy). 
95 Opłatę pobiera się za każdą wyegzekwowaną kwotę przekazywaną na zlecenie organu egzekucyjnego. 
96 Prowizja liczona od kwoty transakcji. 



 
 


