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Dokument dotyczący opłat 

z tytułu usług związanych 

z rachunkiem płatniczym 

 
Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Spółdzielczy Bank Rozwoju 

Nazwa rachunku: Konto KliQ 

Data: 01.01.2023 r. 

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 za czynności i usługi bankowe 

Spółdzielczego Banku Rozwoju Klient Indywidualny stanowiąca załącznik do wzorca 

umownego rachunku płatniczego. 

 Niniejszy dokument przedstawia informacje o opłatach za korzystanie 
z reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem. Celem dokumentu jest pomoc 
Wnioskodawcom  
w porównaniu tych opłat z opłatami innych rachunków w SBR Bank i innych bankach. 

 Informacje obejmujące objaśnienia pojęć zawartych w DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM 
OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM stanowią 
załącznik do niniejszego dokumentu. 

 

Usługa Opłata 
Ogólne usługi powiązane z rachunkiem 
Prowadzenie rachunku 
płatniczego 

otwarcie rachunku - 
jednorazowo 
 
 
prowadzenie - miesięcznie 
 
 
 
 
Opłata roczna ogółem 

0 zł 
 
 

15 zł lub 
0 zł, gdy wpływ na 
konto w miesiącu 
poprzedzającym 
pobranie opłaty 
wyniósł min. 1000 zł 

180 zł* / 0 zł* 
 

*Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpi 
wpływ min. 1000 zł – w przeciwnym wypadku opłata 
wynosi 15 zł 

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych) 
Polecenie przelewu 
[Przelew zewnętrzny w systemie 
ELIXIR       (pow. 1 mln PLN przelew 
realizowany jest w systemie 
SORBNETi pobierana jest opłata 
właściwa dla zlecenia płatniczego 
realizowanego w SORBNET)] 

- za przelew 
w placówce Banku  
w systemie bankowości elektronicznej  

 
10 zł 
0 zł 

 

Polecenie przelewu SEPA 
[w trybie standardowym] 

- za przelew 

do banków krajowych  

w placówce Banku  

 

 

10 zł 
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w systemie bankowości elektronicznej  

 

do banków zagranicznych  

w placówce Banku  

w systemie bankowości elektronicznej  

10 zł 

 

 

10 zł 

0 zł 

Polecenie przelewu wewnętrznego – za przelew 

w złotych  

w placówce Banku  

w systemie bankowości elektronicznej  

pomiędzy rachunkami własnymi      

 

w walucie obcej  

 

 

8 zł 

0 zł 

0 zł  

 

0 zł 

Polecenie przelewu w walucie obcej 
[w trybie standardowym] 

- od kwoty transakcji  

w placówce Banku lub w systemie 
bankowości elektronicznej  

0,2%  

min 30 zł 

max 200 zł 

Polecenie zapłaty 
[realizacja] 

za realizację zlecenia 

modyfikacja/odwołanie 

2 zł 

6 zł 

Zlecenie stałe 
[realizacja] 

złożenie / modyfikacja zlecenia 
realizacja zlecenia na rachunki prowadzone 
w Banku 
realizacja zlecenia na rachunki prowadzone 
w innych bankach 

0 zł 
 

0 zł 
 

2 zł 

Karty i gotówka 

Transgraniczna transakcja 
płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
bezgotówkowych 

od transakcji 0 zł 
 

  

Transgraniczna transakcja 
płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych 

od transakcji 0 zł 

 

Wydanie karty płatniczej 
[wydanie karty debetowej] 

jednorazowo 0 zł 

Obsługa karty debetowej miesięcznie 0 zł* / 5 zł* 

*opłata nie jest pobierana za miesiąc,  
w którym dokonana zostanie min 1  
płatność bezgotówkowa kartą,  
w przeciwnym wypadku 5 zł 

Obsługa karty kredytowej Informacja znajduje się w dokumencie dotyczącym opłat 
z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym karty 
kredytowej 

Wypłata gotówki - od transakcji 

w placówce Banku 

przy użyciu debetowej karty płatniczej lub za 
pośrednictwem usługi Blik w bankomatach 
Grupy BPS i innych bankach krajowych zgodnie 
z zawartymi umowami (lista na stronie 
www.sbrbank.pl) 

przy użyciu debetowej karty płatniczej                   
w bankomatach innych banków krajowych 

 
10 zł 

 
 
 
 

0 zł 
 
 

0 zł 

http://www.sbrbank.pl/
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za pośrednictwem usługi Blik                                      
w bankomatach innych banków krajowych 

 
0 zł 

Wpłata gotówki od transakcji  
w kasie banku 
we wpłatomacie Planet Cash 

 
0 zł 
0 zł 

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane 
Kredyt w rachunku płatniczym rozpatrzenie wniosku 

udzielenie/odnowienie/ 
podwyższenie kredytu: 

Klienci zaliczani do Grupy   Niskiego 
Ryzyka 

pozostali Klienci 

spłata całości lub części kredytu 
przed terminem 

prolongata terminu spłaty kredytu – 
od kwoty prolongowanej 

zmiana innych postanowień Umowy 
kredytu na wniosek Kredytobiorcy – 
za aneks 

wydanie opinii i zaświadczeń 
bankowych na wniosek Kredytobiorcy 

wysyłanie wezwań do zapłaty  

 

sporządzanie kopii dokumentów 

75 zł 
 
 
 

1% min. 75 zł 
 

1,5% min. 75zł 
 
 

0 zł 
 

 0,5% min.75 zł 
 
 
 

150 zł 
 

50 zł +VAT23% 
 

wg kosztów 
rzeczywistych 

 

40 zł +VAT23% 

Inne usługi 
Sporządzanie zestawienia 
transakcji płatniczych (na wniosek 
Posiadacza rachunku) 

za każdy miesiąc 9 zł+ VAT23% 

Wydanie zaświadczenia o 
posiadanym rachunku płatniczym 

 30 zł +VAT23% 

Usługa bankowości telefonicznej udostępnienie sytemu 0 zł 

Usługa bankowości elektronicznej udostępnienie sytemu 
użytkowanie systemu 

0 zł 
0 zł 

Powiadamianie SMS za każdy sms, prowizja pobierana 
łącznie za miesiąc 

0,30zł 

Pakiet usług 

Nie dotyczy Nie dotyczy  

Opłaty za usługi, które przekroczyły ustaloną liczbę usług, zostaną naliczone 
osobno. 

 

Informacje o usługach dodatkowych 
Informacje o opłatach za usługi, które przekroczyły liczbę usług objętych pakietem usług 
(z wyłączeniem opłat wskazanych powyżej) 

Usługa Opłata 
Nie dotyczy Nie dotyczy 

 


