Załącznik nr 4.8.2.
DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM
Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym.
Pełne informacje na temat opłat lub prowizji dotyczących pozostałych usług świadczonych i powiązanych z rachunkiem zawiera TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH ABS BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązująca od dnia 08.08.2018 r., stanowiąca załącznik do wzorca umownego rachunku płatniczego.

Nazwa handlowa rachunku płatniczego: PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY (PRP)1
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Rodzaj usług (czynności)
Prowadzenie rachunku płatniczego
Usługa bankowości telefonicznej
Usługa bankowości elektronicznej
Aktywacja usługi ABS -24
Korzystanie z ABS -24
Wydanie karty płatniczej
Obsługa karty debetowej
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
- we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami
(lista bankomatów dostępna na stronie internetowej: http://www.bankbps.pl)
- pozostałe
Wypłata gotówki
Wpłata gotówki
- wpłata gotówkowa
- wpłaty gotówkowe realizowane z użyciem bilonu (powyżej 50 szt.)
- wpłaty gotówkowe realizowane we wpłatomacie
Polecenie przelewu wewnętrznego
- realizowane w placówce banku
- realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej
- realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej na rachunek własny (w ramach tego samego modula)
Polecenie przelewu
Polecenie przelewu ELIXIR
- realizowane w placówce banku
- realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej
Polecenie przelewu natychmiastowego: Express Elixir/Blue Cash4
- realizowane w placówce banku
- realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej
Polecenie przelew SORBNET
Transakcje BLIK:
- transakcje bezgotówkowe
- wypłata gotówki w bankomatach
Polecenie przelewu SEPA
do banku krajowego
- realizowane w placówce banku
- realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej
do banku zagranicznego
- realizowane w placówce banku
- realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej
Polecenie przelewu w walucie obcej
Polecenie przelewu TARGET
Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych)
- realizowane w placówce banku
- realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej
Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków zagranicznych)
- realizowane w placówce banku
- realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej
Polecenie zapłaty
- realizacja z rachunku dłużnika5
- na rachunek wierzyciela – za każde wysłane polecenie zapłaty (opłata wierzyciela)
- odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty / modyfikacja polecenia zapłaty
- zawiadomienie o niezrealizowaniu polecenia zapłaty
Zlecenie stałe
- realizowane w placówce banku
- realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej

15.

- modyfikacja zlecenia stałego
- odwołanie zlecenia stałego przed upływem terminu zakończenia zlecenia
Powiadamianie SMS
Aktywacja usługi „SMS”

16.

17.

18.
19.
20.

1

Korzystanie z usługi „SMS”
- pakiet pierwszych 20 SMSów
- każdy kolejny SMS
Opłata za złożenie dyspozycji zmiany lub odwołanie usługi „SMS”
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
Wyciąg z rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego :
- elektroniczny
- papierowy
- każdy kolejny odbierany w placówce banku
- każdy kolejny wysyłany drogą pocztową
Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym
Kredyt w rachunku płatniczym
Obsługa karty kredytowej

Tryb pobierania
miesięcznie

Jednorazowo
miesięcznie
każdorazowo
miesięcznie
każdorazowo
każdorazowo

Opłata obowiązująca
od 1 września 2021r.
0,00 zł
Nie dotyczy
0 zł
0 zł
0 zł
0,00/6,50 zł2
0,00 zł

każdorazowo

0,00 zł

każdorazowo
każdorazowo

3% min. 10,00 zł
0,00 zł3

każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo

0,00 zł
0,6% min. 40,00 zł
0,00 zł

każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo

5,00 zł
1,00 zł
0,00 zł

Każdorazowo
Każdorazowo

9,00 zł
1,00 zł

Każdorazowo
Każdorazowo
Każdorazowo

10,00 zł
5,00 zł
30,00 zł

Każdorazowo
Każdorazowo

0,00 zł
3% min 10,00 zł

Każdorazowo
Każdorazowo

15,00 zł
6,00 zł

Każdorazowo
Każdorazowo

9,00 zł
1,00 zł

Każdorazowo

30,00 zł

Każdorazowo
Każdorazowo

15,00 zł
15,00 zł

Każdorazowo
Każdorazowo

15,00 zł
15,00 zł

Każdorazowo
Każdorazowo
Każdorazowo na
wniosek Klienta
Każdorazowo na
wniosek Klienta

5,00 zł
5,00 zł
0,00 zł
10,00 zł

Każdorazowo
Każdorazowo
Każdorazowo na
wniosek Klienta
Każdorazowo na
wniosek Klienta

5,00 zł
0,00 zł

Każdorazowo
Opłata naliczana
miesięcznie

0,00 zł

Każdorazowo
każdorazowo
Za wyciąg6

0,00 zł
0,00 zł

5,00 zł
0,20 zł
0,00 zł

0,00 zł

Za każde pismo

5,00 zł/szt.
10,00 zł/szt.
25,00 zł
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Bank pobiera opłaty za wykonanie krajowych transakcji płatniczych po wykonaniu w ciągu miesiąca 5 transakcji płatniczych zlecanych przez konsumenta.
Opłatę pobiera się w przypadku nie dokonania w okresie rozliczeniowym płatności bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300,00 zł.
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.
4
Maksymalna kwota pojedynczego przelewu wynosi 20 000,00 zł, Dzienna maksymalna liczba przelewów z rachunku – 5 przelewów.
5
Opłata pobierana jest z rachunku dłużnika.
6
Pierwszy wyciąg w miesiącu bezpłatnie.
2
3

Załącznik nr 4.8.3.
OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYTYCH W DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM
Definicja
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r.
D.U. poz.1437 z dnia 27.07.2017 r.)
Usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta,
umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz
wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia
rachunku płatniczego konsumenta
Usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za
pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda
rachunku płatniczego albo wykonanie transakcji płatniczej za pośrednictwem
telefonu
Usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca
sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności gotówkowych
i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju
dyspozycji do rachunku

Lp.

Rodzaj usług
(czynności)

1.

Prowadzenie
rachunku płatniczego

2.

Usługa bankowości
telefonicznej

3.

Usługa bankowości
elektronicznej

4.

Wydanie karty
płatniczej

Usługa polegającą na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art.2 pkt 15a ustawy
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

Karta płatnicza /karta debetowa /karta kredytowa – karta uprawniająca do wypłaty
gotówki lub umożliwiająca złożenie dyspozycji.

5.

Obsługa karty
debetowej

Usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art.
2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża
saldo rachunku płatniczego płatnika

6.

Transgraniczna
transakcja płatnicza
przy użyciu karty
debetowej do
płatności
bezgotówkowych

Usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy
użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym
wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty

Karta debetowa/karta – karta główna
i dodatkowa Visa lub Master Card, spersonalizowana oraz niespersonalizowana, a
także naklejka zbliżeniowa, wydawana przez Bank;
transakcja płatnicza – inicjowana przez Posiadacza rachunku, odbiorcę lub
użytkownika karty wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych, w tym:
transakcja bezgotówkowa (stykowa) – płatność za nabywane towary i usługi przy
fizycznym użyciu karty w placówce handlowo-usługowej,
transakcja zbliżeniowa (bezstykowa) – transakcja bezgotówkowa dokonywana przy
użyciu karty wyposażonej
w antenę zbliżeniową w placówce usługowo-handlowej zaopatrzonej w terminal
POS wyposażony w czytnik zbliżeniowy;
transakcja na odległość dokonywana bez fizycznego użycia karty, w szczególności
zrealizowana za pośrednictwem Internetu lub telefonu;

7.

Transgraniczna
transakcja płatnicza
przy użyciu karty
debetowej do
płatności
gotówkowych

Usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego
konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia
umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy

8.

Wypłata gotówki

Usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za
pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;

Brak definicji

9.

Wpłata gotówki

Usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą
urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy

Brak definicji

10.

Polecenie przelewu
wewnętrznego

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków
pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego
dostawcę

11.

Polecenie przelewu

Usługa, o której mowa w art. 3 ust.4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu
wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej

12.

Polecenie przelewu
SEPA

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków
pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy,
jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze
jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)

13.

Polecenie przelewu
w walucie obcej

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z
krajowego rachunku płatniczego płatnika na
krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro

Przekaz w obrocie dewizowym/Przekaz – transakcja płatnicza obejmująca
polecenie wypłaty i przelew SEPA

14.

Polecenie zapłaty

Usługa, o której mowa w art.3 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
płatniczych,

Polecenie zapłaty – usługa płatnicza polegająca na obciążeniu określoną kwotą
rachunku Posiadacza na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez
Odbiorcę, dokonywanej na podstawie zgody, której Posiadacz rachunku udzielił
Odbiorcy

15.

Zlecenie stałe

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków
pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek
płatniczy odbiorcy

zlecenie płatnicze – oświadczenie Zleceniodawcy zawierające polecenie
wykonania transakcji płatniczej, złożone w ustalonej z Bankiem formie.

16.

Powiadamianie SMS

Usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku
płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS

17.

Sporządzenie
zestawienia transakcji
płatniczych

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę
prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach
rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej

18.

Wydanie
zaświadczenia o
posiadanym
rachunku płatniczym

Usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy
zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych
konsumentowi;

19.

Kredyt w rachunku
płatniczym

Usługa, o której mowa w art.2 pkt 16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
płatniczych

20.

Obsługa karty
kredytowej

Usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art.
2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty
pomniejsza ustalony limit kredytowy

Definicje użyte w ABS Banku Spółdzielczym

rachunek bankowy/rachunek płatniczy – rachunek służący do wykonywania
transakcji płatniczych oferowany i prowadzony przez Bank dla osób fizycznych

Nie dotyczy
System ABS 24 / ABS 24 – system bankowości internetowej umożliwiający
samoobsługowy dostęp do rachunków bankowych Posiadacza rachunku oraz dostęp
do innych produktów bankowych za pomocą sieci Internet i przeglądarki
internetowej;

transakcja płatnicza – inicjowana przez Posiadacza rachunku, odbiorcę lub
użytkownika karty wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych, w tym:
transakcja gotówkowa – wypłata gotówki w bankomatach, bankach lub w
innych uprawnionych jednostkach, oznaczonych logiem organizacji płatniczej
umieszczonym na karcie

Przelew na rachunek w ABS Banku – realizowany w placówce Banku lub za
pośrednictwem sytemu bankowości internetowej
zlecenie płatnicze – oświadczenie Zleceniodawcy (Posiadacza rachunku)
zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej, złożone w ustalonej z
Bankiem formie
Przelew SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na
terytorium Unii Europejskiej oraz
Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o
przystąpieniu do polecenia Przelewu
SEPA, spełniająca następujące warunki:
a. waluta transakcji EUR;
b. zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego Beneficjenta oraz
Zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
c. koszty „SHA”;
d. tryb realizacji standardowy;
e. nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
f. Bank Zleceniodawcy i Bank Beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia
Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer).
Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku;
SEPA (Single Euro Payments Area) –
jednolity obszar płatności w EUR; koncepcja, która spełnia rolę zintegrowanego
rynku usług płatniczych;

Nazwa własna:
Usługa SMS polega na automatycznym przesyłaniu na telefon komórkowy Posiadacza
rachunku komunikatu (SMS) informującego o saldzie jego rachunku i/lub wolnych
środkach na rachunku
Nazwa własna:
miesięczne zestawienie transakcji – zestawienie drukowane w ramach wyciągu z
rachunku po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, zawierające wszystkie
transakcje rozliczone przez Bank w danym miesiącu kalendarzowym wraz z
należnymi Bankowi opłatami i prowizjami;
Brak definicji
kredyt w ROR - przyznany przez Bank limit w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym, umożliwiający wydawanie dyspozycji powodujących powstawanie
regulaminowego przekroczenie salda rachunku
Karta kredytowa wydawana jest przez Bank, będąca kartą płatniczą
międzynarodowej organizacji płatniczej:
a) karta główna – karta kredytowa wydawana Kredytobiorcy,
b) karta dodatkowa – karta kredytowa wydawana na wniosek Kredytobiorcy
wskazanej przez niego osobie fizycznej

