
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taryfa opłat i prowizji 

ABS Banku Spółdzielczego 

dla Klientów Instytucjonalnych 
 

Obowiązuje od: 02.03.2020 r. 
  



ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH ......................................................................................... 3 

RACHUNKI BANKOWE ............................................................................................................................................ - 4 - 

Tabela 1 RACHUNKI BANKOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE w PLN ..................................................................... - 4 - 

Tabela 2 RACHUNKI BANKOWE w walutach (EUR/USD/GBP) ............................................................................. - 5 - 

Tabela 3 System Bankowości Internetowej ABS 24 i ABS 24 Biznes ...................................................................... - 6 - 

Tabela 4 MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY ...................................................................................... - 6 - 

Tabela 5 RACHUNEK LOKAT TERMINOWYCH ................................................................................................... - 7 - 

Tabela 6 WYDANIE I OBSŁUGA KARTY PŁATNICZEJ........................................................................................... - 7 - 

Tabela 7 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH ........................ - 7 - 

Tabela 8 KARTY KREDYTOWE BUSINESS ............................................................................................................. - 8 - 

KREDYTY ................................................................................................................................................................... - 9 - 

Tabela 9 KREDYTY ................................................................................................................................................ - 9 - 

Tabela 10 GWARANCJE, PORĘCZENIA, AWALE .................................................................................................. - 9 - 

Tabela 11 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTÓW ................................................... - 9 - 

INNE USŁUGI ......................................................................................................................................................... - 11 - 

Tabela 12 INKASO DOKUMENTÓW HANDLOWYCH I/LUB FINANSOWYCH ................................................. - 11 - 

Tabela 13 SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE ........................................................................ - 11 - 

Tabela 14 AKREDYTYWA DOKUMENTOWA ..................................................................................................... - 11 - 

Tabela 15 SKARBIEC NOCNY – WRZUTNIA ...................................................................................................... - 11 - 

Tabela 16 DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE ....................................................................................... - 11 - 

Tabela 17 SKRYTKI SEJFOWE I RZECZOWE ........................................................................................................ - 11 - 

 



ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 

1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych ABS Banku Spółdzielczego dla klientów instytucjonalnych” 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. 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. 

8. Opłaty i prowizje pobierane są niezależnie od innych opłat przewidzianych przepisami prawa m.in. kosztów protestu, opłat 

skarbowych, podatku VAT. 

9. 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. 

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 99 999,99 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 zaistnienia niektórych lub wszystkich spośród 

następujących przesłanek:  

1) zmiana 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) zaistnienie 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 rezygnacji, 

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

4) konieczności sprostowania omyłek pisarskich, rachunkowych, 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. 
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RACHUNKI BANKOWE 

Tabela 1 RACHUNKI BANKOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE w PLN 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 

e-KONTO MIKRO PREMIUM  UNION 
NON 

PROFIT 
AGRO 

(dla przedsiębiorców 

indywidualnych 

zatrudniających do 9 

osób) 

(dla przedsiębiorców 

indywidualnych 

zatrudniających do 9 

osób) 

(dla przedsiębiorców 

indywidualnych, 

pomocniczych instytucji 

finansowych, 

przedsiębiorców 

prywatnych, spółek i 

spółdzielni oraz 

pozostałych nie ujętych 

w innych pakietach) 

(dla wspólnot 

mieszkaniowych) 

(dla OSP, fundacji, 

stowarzyszeń, itp.) 

(dla rolników 

indywidualnych) 

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

2. Prowadzenie rachunku1 
Miesięcznie/od 

każdego rachunku       

2.1. - bieżącego  w PLN  0,00 zł  0,00 zł2/25,00 zł 25,00 zł 12,00 zł 7,00 zł 6,50 

2.2. - pomocniczego w PLN   0,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 

2.3. - VAT  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3.  
Likwidacja rachunku w ciągu 90 dni od daty 

otwarcia rachunku3 
Każdorazowo 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

4.  Wpłaty i wypłaty gotówkowe 
Każdorazowo / od 

kwoty       

4.1. 
- wpłata gotówkowa w formie otwartej w 

placówce banku 
 0,5% min. 7,00 zł 0,3% min. 7,00 zł 0,3% min. 7,00 zł 0,3% min. 7,00 zł 0,1% min. 3,00 zł 0,2% min.5,00 zł 

4.2. - wpłata gotówkowa w formie zamkniętej   0,2% min. 5,00 zł 0,2% min. 5,00 zł 0,2% min. 5,00 zł 0,2% min. 5,00 zł 0,1% min. 3,00 zł 0,1% min. 5,00 zł 

4.3. 
- wpłaty gotówkowe realizowane z użyciem 

bilonu (powyżej 50 szt.) 
 0,7% min. 20,00 zł 0,6% min. 20,00 zł 0,6% min. 20,00 zł 0,6% min. 20,00 zł 

0,2% min. 7,00 zł 

(lub zgodnie z 

Umową) 

0,3% min. 7,00 zł 

4.4. 
- wpłaty gotówkowe realizowane we 

wpłatomacie 

Limit 

weryfikowany 

miesięcznie 
      

4.4.1. - do wysokości 30 000,00 zł   0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

4.4.2. - powyżej limitu 4.4.1.  0,1% min. 5,00 zł  0,1% min. 5,00 zł  0,1% min. 5,00 zł  0,1% min. 5,00 zł  0,1% min. 5,00 zł  0,1% min. 5,00 zł  

4.5. - wypłata gotówkowa4  0,6% min. 6,00 zł  0,2% min. 6,00 zł  0,2% min. 6,00 zł  0,2% min. 6,00 zł  0,2% min. 6,00 zł  0,2% min. 6,00 zł  

4.6. 
- wystąpienie różnicy/brak specyfikacji 

wpłaty w przypadku formy zamkniętej 
 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

5. 
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 

6. Przelewy  
Każdorazowo / od 

przelewu       

6.1. Polecenie przelewu wewnętrznego:        

6.1.1. - realizowane w placówce banku  5,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

6.1.2. 
- realizowane za pośrednictwem systemu 

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

6.1.3. 

- 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 

6.2. Polecenie przelewu ELIXIR        

6.2.1. - realizowane w placówce banku  9,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

6.2.2. 
- realizowane za pośrednictwem systemu 

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

6.3. 
Polecenie przelewu natychmiastowego: 

Express Elixir/Blue Cash5 
       

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

6.3.2. 
- realizowane za pośrednictwem systemu 

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

6.4. Polecenie przelew SORBNET        

6.4.1. 
- dla zleceń w kwocie równej lub większej 

niż 1 mln zł 
 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

6.4.2. 
- dla zleceń w kwocie mniejszej niż 1 mln 

zł 
 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 

6.5. Polecenie przelewu SEPA        

6.5.1. - do banku krajowego        

6.5.1.1

. 

- realizowane w placówce 

banku 
 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

6.5.1.2

. 

- realizowane za 

pośrednictwem systemu 

bankowości internetowej 

 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 9,00 zł 

6.5.2. - do banku zagranicznego        

6.5.2.1

. 

- realizowane w placówce 

banku 
 9,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

6.5.2.2

. 

- realizowane za 

pośrednictwem systemu 

bankowości internetowej 

 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

6.6. Polecenie przelewu TARGET        

6.6.1. 
- dla zleceń w kwocie równej lub większej 

niż 1 mln zł 
 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

6.6.2. 
- dla zleceń w kwocie mniejszej niż 1 mln 

zł 
 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 

6.7. 
Polecenie przelewu w walucie obcej 

(wysyłane do banków krajowych) 
       

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

6.7.2. 
- realizowane za pośrednictwem systemu 

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

6.8. 
Polecenie przelewu w walucie obcej 

(wysyłane do banków zagranicznych) 
       

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

6.8.2. 
- realizowane za pośrednictwem systemu 

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

6.9. 
Realizacja przelewu walutowego 

otrzymanego 
       

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

6.9.2 
- 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 

6.9.3. - inne  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

6.10 Dodatkowe opłaty za przelewy 
Każdorazowo / od 

przelewu       

6.10.1. Realizacja przelewów w trybie  120,00 zł 120,00 zł 120,00 zł 120,00 zł 120,00 zł 120,00 zł 

                                                 
1 Opłata nie jest pobierana za miesiąc, w którym rachunek została założony.  
2 Rachunek  jest bezpłatny jeśli: Klient posiada ABS 24 lub ABS 24 Biznes, kartę debetową oraz wpływy na kwotę 5000 ,00 zł w danym miesiącu licząc do ostatniego roboczego dnia miesiąca, z 

uwzględnieniem godzin pracy placówek. 
3 Opłaty nie pobiera się w przypadku rachunków VAT (Split Payment). 
4 W sytuacja 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 Maksymalna kwota pojedynczego przelewu wynosi 20 000 zł, Dzienna maksymalna liczba przelewów z rachunku – 5 przelewów. 
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niestandardowym w EUR, USD i GBP w 

trybie pilnym 

6.10.2. 
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 

6.10.3. 

Zmiana/Korekty/odwołania 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 

6.10.4. 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 

6.10.5. 

Zlecenie poszukiwania przelewu / 

postepowanie wyjaśniające wykonanie 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 

7. Zlecenie stałe na rachunek Za zlecenie       

7.1. - realizowane w placówce banku  4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 

7.2. 
- realizowane za pośrednictwem systemu 

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

7.3. - modyfikacja zlecenia stałego 
Każdorazowo na 

wniosek Klienta 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

7.4. 
- odwołanie zlecenia stałego przed 

upływem terminu zakończenia zlecenia 
Każdorazowo na 

wniosek Klienta 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

8. Polecenia zapłaty: Za zlecenie       

8.1. - realizacja z rachunku dłużnika6  2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

8.2. 

- na rachunek wierzyciela – za każde 

wysłane polecenie zapłaty (opłata 

wierzyciela) 

 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

8.3. 

- odwołanie lub aktualizacja zgody 

polecenia zapłaty / modyfikacja polecenia 

zapłaty 

 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

8.4. 
- zawiadomienie o niezrealizowaniu 

polecenia zapłaty 
 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

9. Czeki krajowe        

9.1. - wydanie blankietów czekowych Za czek 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

9.2. - potwierdzenie czeku Za czek 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

9.3. 
- przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków / 

czeku 
Każdorazowo 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

9.4. - inkaso czeku Za czek 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

10. 
Usługa IPPM – Identyfikacja 

Przychodzących Płatności Masowych 
       

10.1. 
Udostępnienie usługi IPPM – Identyfikacja 

Przychodzących Płatności Masowych 
 Indywidualnie Indywidualnie Indywidualnie Indywidualnie Indywidualnie Indywidualnie 

10.2. Generowanie rachunków wirtualnych 

Każdorazowo na 

życzenie Klienta 

za każdy 

rachunek 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

11. Debet        

11.1. 
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie 

wniosku o debet 

Każdorazowo/opł

ata pobierana od 

wartości debetu 
1% 1% 1%   1% 

11.2. Opłata za podwyższenie debetu 

Każdorazowo/opł

ata pobierana od 

podwyższenia 

debetu 

1% 1% 1%   1% 

11.3. Prowadzenie debetu Miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł   0,00 zł 

11.4. 
Zawarcie porozumienia w sprawie spłaty 

debetu 

Każdorazowo/opł

ata pobierana od 

kwoty debetu 

objętej 

porozumieniem 

1% 1% 1%   1% 

12. 
Usługa „SMS” (informacja o saldach i 

transakcjach) 
       

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

12.2. Korzystanie z usługi „SMS” 
Opłata naliczana 

miesięcznie       

12.2.1. - pakiet pierwszych 20 SMSów  10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 10,00 zł 

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

12.3. 
Opłata za złożenie dyspozycji zmiany lub 

odwołanie usługi „SMS” 
Każdorazowo 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

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

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

13.2. Opłata za korzystanie z usługi „ABS - Info” Miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

13.3. 
Opłata za złożenie dyspozycji zmiany lub 

odwołanie usługi „ABS - Info” 
Każdorazowo 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

 

Tabela 2 RACHUNKI BANKOWE w walutach (EUR/USD/GBP) 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 

e-KONTO MIKRO PREMIUM 

(dla przedsiębiorców indywidualnych zatrudniających do 

9 osób) (dla przedsiębiorców indywidualnych zatrudniających do 

9 osób) 
(dla przedsiębiorców indywidualnych, pomocniczych 

instytucji finansowych, przedsiębiorców prywatnych, 

spółek i spółdzielni oraz pozostałych nie ujętych w 

innych pakietach) 

Rachunek walutowy  
(EUR/USD/GBP) 

Rachunek walutowy  
(EUR/USD/GBP) 

Rachunek walutowy  
(EUR/USD/GBP) 

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

2. Prowadzenie rachunku7 
Miesięcznie/od 

każdego rachunku 0,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

3. 
Likwidacja rachunku w ciągu 90 dni od daty 

otwarcia rachunku 
Każdorazowo 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 
Każdorazowo / od 

kwoty    

4.1. - wpłata gotówkowa  w placówce banku  0,6% min. 8,00 zł  0,6% min. 8,00 zł  0,6% min. 8,00 zł  

4.2. - wypłata gotówkowa8  0,4% min. 6,00 zł  0,4% min. 6,00 zł  0,4% min. 6,00 zł  

5. Przelewy  
Każdorazowo / od 

przelewu    

5.1. Polecenie przelewu wewnętrznego:     

5.1.1. - realizowane w placówce banku  9,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

5.1.2. 
- realizowane za pośrednictwem systemu 

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

5.1.3. 

- realizowane za pośrednictwem systemu 

bankowości internetowej na rachunek 

własny 

 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 zł 6,00 zł 

5.2.2. 
- realizowane za pośrednictwem systemu 

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

5.3. Polecenie przelew SORBNET     

5.3.1. - dla zleceń w kwocie równej lub większej  30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

                                                 
6 Opłata pobierana jest z rachunku dłużnika. 
7 Opłata nie jest pobierana za miesiąc, w którym rachunek została założony.  
8 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. 
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niż 1 mln zł 

5.3.2. 
- dla zleceń w kwocie mniejszej niż 1 mln 

zł 
 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 

5.4. Polecenie przelewu SEPA     

5.4.1. - do banku krajowego     

5.4.1.1. 
- realizowane w placówce 

banku 
 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

5.4.1.2. 

- realizowane za 

pośrednictwem systemu 

bankowości internetowej 

 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

5.5.2. - do banku zagranicznego     

5.5.2.1. 
- realizowane w placówce 

banku 
 9,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

5.5.2.2. 

- realizowane za 

pośrednictwem systemu 

bankowości internetowej 

 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 

5.6. Polecenie przelewu TARGET     

5.6.1. 
- dla zleceń w kwocie równej lub większej 

niż 1 mln zł 
 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

5.6.2. 
- dla zleceń w kwocie mniejszej niż 1 mln 

zł 
 40,00 zł 40,00 zł 40,00 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 15,00 zł 

5.7.2. 
- realizowane za pośrednictwem systemu 

bankowości internetowej 
 15,00 zł 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 15,00 zł 

5.8.2. 
- realizowane za pośrednictwem systemu 

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

5.9. 
Realizacja przelewu walutowego 

otrzymanego 
    

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

5.9.2 
- z banków zagranicznych w ramach EOG 

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

5.9.3. - inne  0,00 zł 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 120,00 zł 

5.10.2. 
Realizacja polecenie przelewu z opcją 

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

5.10.3. 

Zmiana/Korekty/odwołania 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 

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

5.10.5. 

Zlecenie poszukiwania przelewu / 

postepowanie wyjaśniające wykonanie na 

zlecenie Klienta 

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

6. 
Usługa „SMS” (informacja o saldach i 

transakcjach) 
    

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

6.2. Korzystanie z usługi „SMS” 
Opłata naliczana 

miesięcznie    

6.2.1. - pakiet pierwszych 20 SMS-ów  10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

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

6.3. 
Opłata za złożenie dyspozycji zmiany lub 

odwołanie usługi „SMS” 
Każdorazowo 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

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

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

7.2. Opłata za korzystanie z usługi „ABS - Info” Miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

7.3. 
Opłata za złożenie dyspozycji zmiany lub 

odwołanie usługi „ABS - Info” 
Każdorazowo 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

 

Tabela 3 System Bankowości Internetowej ABS 24 i ABS 24 Biznes 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 
ABS 24  ABS 24 Biznes 

1.1 Aktywacja  
Każdorazowo (za 

aktywację lub 

przekształcenie) 
0,00 zł 

100,00 zł 

1.2. Abonament z tytułu użytkowania usług ABS 249 Miesięcznie 0,00 zł 20,00 zł 

1.3. 
Pakiet funkcjonalności dostępu za pośrednictwem 

e’tokena do usługi ABS 24 Biznes: 
Każdorazowo   

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

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

1.3.3. - wymiana pakietu w przypadku awarii urządzenia   0,00 zł 

1.3.4. 
- wymiana pakietu w przypadku utraty lub 

zniszczenia urządzenia 
  150,00 zł 

1.4. Odnowienie certyfikatu   20,00 zł 

1.5. 
Wykonanie na wniosek Klienta czynności 

związanych z bezpieczeństwem rachunku: 
Na wniosek 

Klienta   

1.5.1. - czasowe zablokowanie dostępu w oddziale Banku  50,00 zł 50,00 zł 

1.5.2. 
- czasowe zablokowanie dostępu do rachunku w 

oddziale Banku 
 30,00 zł 30,00 zł 

1.5.3 
- odblokowanie dostępu do 

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

 

Tabela 4 MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Mieszkaniowe rachunki powiernicze Mieszkaniowe rachunki powiernicze 

OTWARTY ZAMKNIĘTY 

1.  Otwarcie rachunku Każdorazowo wg umowy z Klientem wg umowy z Klientem 

2.  Prowadzenie rachunku miesięcznie wg umowy z Klientem wg umowy z Klientem 

3.  Likwidacja rachunku  Każdorazowo wg umowy z Klientem wg umowy z Klientem 

 

                                                 
9 Prowizja dotyczy rachunków bieżących w PLN. 
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Tabela 5 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 Każdorazowo  0,00 zł 0,00 zł 

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

3.  Przelewy krajowe w PLN: 
Za przelew w 

przypadku 

likwidacji lokaty 

  

3.1. Przelew na rachunek w ABS Banku  0,00 zł 0,00 zł 

3.2. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w 

systemie ELIXIR  9,00 zł 9,00 zł 

3.3. Przelew na rachunek walutowy w innym banku 

krajowym   
0,5%min. 10,00 zł 0,5%min. 10,00 zł 

4. 
Likwidacja rachunku terminowego przed i po 

upływie okresu umownego Każdorazowo 
0,00 zł 0,00 zł 

 

Tabela 6 WYDANIE I OBSŁUGA KARTY PŁATNICZEJ  

L.p. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Visa Business Debetowa 

Visa Business Debetowa ROLNIK 

MasterCard Business PayPass 

Visa Business Walutowa 

PLN EUR 

1.  Wydanie karty  Na wniosek 

Klienta 0,00 zł 0,00 zł 

2.  Użytkowanie karty  Miesięcznie / od 

każdej karty 

wydanej do 

rachunku 

 6,50 zł 

2.1. W przypadku dokonania w okresie rozliczeniowym10 

płatności bezgotówkowych na łączną kwotę powyżej 

1000,00 zł 

 

bez opłat  

2.2. W przypadku nie dokonania w okresie 

rozliczeniowym11 płatności bezgotówkowych do 

łącznej kwoty 1000,00 zł 

 

6,50 zł  

3.  Wznowienie karty  Każdorazowo 0,00 zł 0,00 zł 

4.  Wydanie duplikatu karty Każdorazowo 0,00 zł 0,00 zł 

5. Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze    

5.1. Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze 

bezgotówkowe 

 

0,00 zł 0,00 zł 

5.2. Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze 

gotówkowe 

 

  

5.2.1. - 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 

5.2.2. - pozostałe  3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 
5.3. Usługa  CashBack  2,00 zł 2,00 zł 

6.  Powtórne generowanie PIN / Odblokowanie PIN Na wniosek 

Klienta 15,00 zł 15,00 zł 

7.  Zmiana danych Użytkownika karty  / zmiana 

wysokości przyznanego limitu transakcyjnego 

od transakcji 

10,00 zł 10,00 zł 

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

9. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty Każdorazowo 1.500 zł  

10. Awaryjna wypłata gotówki za granica po utracie karty Każdorazowo 1.000 zł  

11. Zastrzeżenie karty przez Bank w przypadku 

posługiwania się kartą niezgodnie z Regulaminem 

zwłaszcza w przypadku występowania debetów 

nieregulaminowych na rachunku 

Każdorazowo 

50,00 zł 50,00 zł 

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

 

Tabela 7 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Prowizja 

1. Wyciąg z rachunku bieżącego i pomocniczego: Za wyciąg12  

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 duplikatu wyciągu na wniosek 

posiadacza rachunku 
Za wyciąg 5,00 zł + VAT 

3. 
Sporządzenie odpisu dowodu księgowego lub 

kserokopii dokumentów 
Za dokument 10,00 zł + VAT 

4. 
Sporządzenie zaświadczeń i opinii na wniosek 

Klienta: 
Za każde pismo13  

4.1. 
- o posiadanym rachunku bankowym/numerze 

rachunku/wysokości salda 
 50,00 zł + VAT 

4.2. - szerszy zakres niż wskazano w pkt 4.1.  
ustalane indywidulanie 

min. 80,00 z + VAT 

5. 
Przyjęcie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do 

rachunku  
Każdorazowo 50,00 zł 

6. Zmiana karty wzorów podpisów Każdorazowo 50,00 zł 

7. 

Dokonanie blokady środków na rachunkach 

bankowych w ABS Banku z tytułu zabezpieczenia 

spłaty zaciąganych kredytów lub innych zobowiązań 

na rzecz: 

Każdorazowo  

7.1. - ABS Banku    0,00 zł 

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

7.3. 
Potwierdzenie wykonania blokady środków na 

rachunku  
Każdorazowo 0,00 zł 

8. Realizacja tytułu wykonawczego14 
Za każdą 

realizację tytułu 

wykonawczego 
50,00 zł 

9. Opłaty związane z działaniami windykacyjnymi:   

9.1. - wezwanie do zapłaty w formie SMS lub Za każda wysłaną 5,00 zł 

                                                 
10 Okres rozliczeniowy obejmuje transakcje zaksięgowane w danym miesiącu kalendarzowym. 
11 Okres rozliczeniowy obejmuje transakcje zaksięgowane w danym miesiącu kalendarzowym. 
12 Pierwszy wyciąg w miesiącu bezpłatnie. 
13 W ramach pisma wydaje się zaświadczenie tylko na temat jednego rachunku klienta. 
14 Opłatę pobiera się za każdą wyegzekwowaną kwotę przekazywaną na zlecenie organu egzekucyjnego. 
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telefonicznie informację SMS / 

Za każda 

przeprowadzoną 

rozmowę 

telefoniczną 

9.2. - wezwanie do zapłaty wysyłane drogą pocztową 
Opłata pobierana 

jest od każdego 

pisma 
30,00 zł 

9.3. - sporządzenie i wysłanie wypowiedzenia do umowy  
Opłata pobierana 

jest od każdego 

pisma 
50,00 zł 

10. 
Administrowanie rachunkiem (między innymi 

konsolidacja sald, przelewy odroczone) 
 

Ustalane indywidulanie 

min. 50,00 zł 

11. 

Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty i upomnień 

z tytułu pocztowego inkasa wekslowego lub innych 

tytułów 

Każdorazowo 20,00 zł 

12. Realizacja weksla z pocztowego inkasa wekslowego  Każdorazowo 10,00 zł 

13. 
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących 

pobierane „z góry” od poleceń wypłaty15: 
Każdorazowo  50,00 zł 

14. Inne czynności realizowane na wniosek Klienta 
Za każdą 

czynność na 

wniosek Klienta 
według kosztów rzeczywistych 

15. 

Zlecenie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu lub 

rachunku bądź przedmiotu za pośrednictwem MIG 

DZ – na zlecenie Klienta 

Każdorazowo 30,00 zł 

16. 

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 

20 PLN + VAT 

 

17. 

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 70,00 zł + VAT 

 

Tabela 8 KARTY KREDYTOWE BUSINESS 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Visa Business Credit 

Visa Business Credit 

GOLD 

MasterCard Business 

Credit 

World MasterCard 

Business 

1. Wydanie nowej karty Każdorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2. Wznowienie karty Każdorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3. Opłata za obsługę karty:  Corocznie16     

3.1. - pobierana w pierwszym roku użytkowania  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
3.2. - w drugim i kolejnym roku użytkowania        

3.2.1. 
- gdy suma wszystkich transakcji nie przekroczy 35 000,00 zł 

w 12-miesięcznym okresie użytkowania karty 
 75,00 zł  75,00 zł  

3.2.2. 
- gdy suma wszystkich transakcji przekroczy 35 000,00 zł w 

12-miesięcznym okresie użytkowania karty  
 0,00 zł  0,00 zł  

3.2.3. 
- gdy suma wszystkich transakcji nie przekroczy 60 000,00 zł 

w 12-miesięcznym okresie użytkowania karty 
  250,00 zł  250,00 zł 

3.2.4. 
- gdy suma wszystkich transakcji przekroczy 60 000,00 zł w 

12-miesięcznym okresie użytkowania karty  
  0,00 zł  0,00 zł 

4. Wydanie duplikatu karty Każdorazowo 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

5. Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze17      

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. Sprawdzenie salda w bankomacie18 Za każda transakcję 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

9. 
Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika 

karty za wskazany okres 
Każdorazowo 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

10. Zmiana limitów na karcie 
Każdorazowo / na 

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

11.  Minimalna spłata zadłużenia na karcie 
Miesięcznie od kwoty 

salda końcowego okresu 

rozliczeniowego 
5% min. 100,00 zł 5% min. 100,00 zł 5% min. 100,00 zł 5% min. 100,00 zł 

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

 

  

                                                 
15 Do przeliczania wartości progowych określonych EUR na równowartość w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym 

(publikowane w dniu poprzednim). 

Polecenie wypłaty: 

Polecenie wypłaty jest to skierowana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET-EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie 

wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta) 
16 Roczny okres rozliczeniowy na podstawie którego naliczana jest opłata, wynosi 12 pełnych cyklów. Każdy cykl zaczyna się 8 dniu każdego miesiąca i kończy 7 dnia kolejnego miesiąca.  
17 Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą 
18 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.  
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KREDYTY 

Tabela 9 KREDYTY 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Prowizja 

1.  Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 

kredytowego19 

Każdorazowo od 

wnioskowanej kwoty 

kredytu 

 

1.1. - kredyty inwestycyjny  Ustalana indywidualnie min. 300,00 zł 

1.2. - pozostałe kredyty  Ustalana indywidualnie min.100,00 zł 

2.  Prowizja za przyznanie / odnowienie / podwyższenie kwoty 

kredytu 

Każdorazowo od 

kwoty kredytu / kwoty 

podwyższenia 

Ustalana indywidualnie min. 0,5% 

3.  Prowizja za gotowość finansową20 Miesięcznie 1,00%  

4.  Prowizja rekompensacyjna – prowizja za wcześniejszą 

częściową/całkowitą spłatę kredytu od kwoty wcześniejszej 

spłaty21: 

Od kwoty transakcji  

4.1. - w pierwszym roku kredytowania    2% 

4.2. - przed upływem 3 roku kredytowania   1% 

4.3. - w kolejnych latach   0,5% 

5. Wydanie promesy o udzielenie kredytu Każdorazowo od 

kwoty przyrzeczonej 
Ustalana indywidualnie min.300,00 zł 

6. Prolongowanie terminu spłaty kredytu   

6.1. - rozpatrzenie pisma w sprawie prolongowania spłaty kredytu  Każdorazowo Ustalana indywidualnie min.100,00 zł 

6.2. - sporządzenie aneksu w związku z prolongowaniem spłaty 

kredytu22 

Każdorazowo od 

kwoty prolongowanej 
Ustalana indywidualnie min.200,00 zł 

7. Zmiana postanowień umowy na wniosek Kredytobiorcy   

7.1. - rozpatrzenie pisma w sprawie zmiany postanowień umowy Każdorazowo Ustalana indywidualnie min.100,00 zł 

7.2. - sporządzenie aneksu w związku ze zmianą warunków 

umowy (np. zmiana zabezpieczenia)23 

Każdorazowo od 

kwoty prolongowanej 
 

Ustalana indywidualnie min.200,00 zł 

 

Tabela 10 GWARANCJE, PORĘCZENIA, AWALE  

L.p. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Prowizja 

1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o udzielnie 

gwarancji / poręczenia/ awalu 

Każdorazowo Ustalana indywidualnie 

min. 100,00 zł 

2.  Wystawienie promesy gwarancji / poręczenia / awalu Każdorazowo Ustalana indywidualnie 

od 0,2% min 200,00 zł 

3.  Przyznanie gwarancji / poręczenia / awalu – prowizja   Ustalana indywidualnie 

od 1% min. 200,00 zł 

4.  Przyznanie limitu Każdorazowo Ustalana indywidualnie 

od 1% min. 200,00 zł 

5. Korzystanie z gwarancji / poręczenia / awalu Prowizja pobierana 

jest od salda 

zobowiązania za 

każdy rozpoczęty 

okres 3-miesięczny 

Ustalana indywidualnie 

od 0,50% 

6.  Zmiana warunków gwarancji / poręczenia / awalu: Każdorazowo  

6.1. Przedłużenie terminu ważności i/ lub podwyższenie kwoty 

gwarancji / poręczenia / awalu 

Każdorazowo Ustalana indywidualnie 

od 1% 

6.2. Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji / 

poręczenia / awalu 

Każdorazowo 

Ustalana indywidualnie min. 200,00 zł 

7. Wypłata z gwarancji / poręczenia / awalu Każdorazowo Ustalana indywidualnie 

od 0,25% min 100,00 zł 

8. Awizowanie treści gwarancji obcej Każdorazowo Ustalana indywidualnie 

0,20% min 100,00 zł 

9. Odrzucenie roszczenia wypłaty gwarancji / poręczenia / 

awalu 

Każdorazowo 

200,00 zł 

 

Tabela 11 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTÓW 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Prowizja 

1. 
Sporządzenie historii rachunku – na wniosek 

posiadacza rachunku 
Za każdy 

rozpoczęty miesiąc 10,00 zł + VAT 

2. Sporządzenie zaświadczeń i opinii na wniosek Klienta: Za każde pismo24  

2.1. 

- o potwierdzeniu posiadania rachunku kredytowego / 

numerze rachunku / wysokości salda / 

zabezpieczeniach kredytu / wypłacie odszkodowań z 

polisy ubezpieczeniowej   

 50,00 zł 

2.2. - szerszy zakres niż wskazano w pkt 2.1.  
ustalane indywidulanie 

min. 100,00 z + VAT 

3. Ustanowienie zabezpieczenia w formie: Każdorazowo  

3.1. - pełnomocnictwa do rachunku  50,00 zł 

3.2. - cesji praw z umowy ubezpieczeniowej na rzecz banku  50,00 zł 

4. 
Sporządzenie odpisu dowodu księgowego lub 

kserokopii dokumentu 
Za dokument 10,00 zł + VAT 

5. Sporządzenie oceny zdolności kredytowej 
Każdorazowo / na 

wniosek Klienta 

Ustalana indywidualnie 

min. 100 zł 

6. 

Sporządzenie i wysłanie monitu z powodu braku 

realizacji postanowień umowy kredytowej innych niż 

wymienionych w pkt. 7 

Każdorazowo 100,00 zł 

7. Opłaty związane z działaniami windykacyjnymi:   

7.1. - wezwanie do zapłaty w formie SMS lub telefonicznie 

Za każda wysłaną 

informację SMS / 

Za każda 

przeprowadzoną 

rozmowę 

telefoniczną 

5,00 zł 

7.2. - wezwanie do zapłaty wysyłane drogą pocztową 
Opłata pobierana 

jest od każdego 

pisma 
30,00 zł 

7.3. - sporządzenie i wysłanie wypowiedzenia do umowy  
Opłata pobierana 

jest od każdego 

pisma 
50,00 zł 

7.4.  - sporządzenie wniosku do egzekucji Każdorazowo 100,00 zł 

                                                 
19 Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu.  
20 W stosunku rocznym. Pobierana jest od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. Nie dotyczy kredytu rewolwingowego. 
21 Nie pobiera  się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. N ie dotyczy kredytu rewolwingowego i kredytu w rachunku 

bieżącym. 
22 Nie dotyczy kredytów z dotacjami UE w sytuacji nie otrzymania dotacji przez Klienta 
23 Nie dotyczy kredytów z dotacjami UE w sytuacji nie otrzymania dotacji przez Klienta 
24 W ramach pisma wydaje się zaświadczenie tylko na temat jednego rachunku klienta. 
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8. 
Opłata z tytułu zawarcia umowy ugody, restrukturyzacji  

lub przejęcia, przystąpienia do długu od kwoty długu  
Każdorazowo od 

kwoty 

Ustalana indywidualnie 

min. 1% nie mniej niż 300 zł 

9. 
Prowizja za administrowanie zabezpieczeniem z tytułu 

przewłaszczenia rzeczy co do gatunku 
Kwartalnie  50,00 zł 

10. Opłata za inspekcję przedmiotu zabezpieczenia Każdorazowo 
Ustalane indywidualnie 

min. 150,00 zł 

11. 

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 

20 PLN + 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 70,00 zł + VAT 

12. 

Inne czynności związane z kredytem realizowane na 

wniosek Kredytobiorcy (stawka może uwzględniać 

podatek VAT) 

Za każdą czynność 

na wniosek Klienta Ustalane indywidualnie 
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INNE USŁUGI 

Tabela 12 INKASO DOKUMENTÓW HANDLOWYCH I/LUB FINANSOWYCH  

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Prowizja 

1. Inkaso dokumentów handlowych i/lub finansowych Każdorazowo  

1.1. - w zamian za zapłatę – od kwoty inkasa  100,00 zł 

1.2. 

- w zamian za akcept weksla lub weksel własny płatnika* 

* w przypadku inkasa finansowego prowizję pobiera się od kwoty 

każdego weksla 

 100,00 zł 

2. Wydanie dokumentów bez zapłaty (franko) Każdorazowo 70,00 zł 

3. Zmiana instrukcji inkasowej Każdorazowo 50 zł 

4. Zwrot dokumentów nie zainkasowanych Każdorazowo 70,00 zł 

5. 
Odmowa zapłaty inkasa – opłata pobierana jest łącznie z opłatą  z pkt. 2 

lub 4 
Każdorazowo 50,00 zł 

6. Indosowanie lub cesja przez Bank dokumentów przewozowych Każdorazowo 50 zł 

7. Oddanie weksla do protestu Każdorazowo 150 zł + koszty notarialne 

8. Przechowywanie weksli  Każdorazowo 50 zł 

9. 
Sporządzanie zawiadomienia do klienta o wpływie dokumentów do 

Banku 
Każdorazowo 30,00 zł 

 

Tabela 13 SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE  

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Prowizja 

1. 
Skup walut obcych w gotówce od klientów posiadających rachunki w 

ABS Banku z zarachowaniem równowartości w PLN na te rachunki 
Każdorazowo od 

kwoty 0,1% min 5 zł max 200zł 

2. 
Sprzedaż walut obcych w ciężar rachunków złotowych podmiotów 

gospodarczych prowadzonych w ABS Banku 
Każdorazowo od 

kwoty 0,1% min 5 zł max 200zł 

 

Tabela 14 AKREDYTYWA DOKUMENTOWA  

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Prowizja 

1. Akredytywa dokumentowa 

Zgodnie z Taryfą opłat 

i prowizji bankowych 

obowiązującą w 

Banku BPS S.A. dla 

klientów 

instytucjonalnych 

Za obsługę akredytywy dokumentowej Bank BPS S.A. pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Taryfą 

opłat i prowizji bankowych obowiązującą w Banku BPS S.A. dla klientów instytucjonalnych 

 

Tabela 15 SKARBIEC NOCNY – WRZUTNIA 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Prowizja 

1. 
Udostępnienie wpłat do skarbca nocnego dla posiadaczy rachunków w 

ABS Banku 
Każdorazowo  

1.1. - pakiet podstawowy (max. 2 portfele)  100,00 zł 

1.2. - dodatkowy portfel w pakiecie  50,00 zł 

 

Tabela 16 DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Prowizja 

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

2. Przechowywanie depozytu za każdy depozyt25:   

2.1. - duplikaty kluczy  Miesięcznie 15,00 zł 

2.2. 
- bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem 

papierów wartościowych  
Miesięcznie 15,00 zł 

2.3. 
- papiery wartościowe (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 17 SKRYTKI SEJFOWE I RZECZOWE 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Prowizja26 

1. Korzystanie ze skrytki sejfowej typu27   

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 

 

 

                                                 
25 Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank. 
26 Skrytki przeznaczone dla posiadaczy aktywnego rachunku bankowego od minimum 3 miesięcy. 
27 Za wynajem i korzystanie ze skrytki sejfowej klient wnosi opłatę z góry. 


