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 I. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM  

1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym*, OTRZYMYWANYCH z banków krajowych 

i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: 

 a) przelewy SEPA 0 zł 

 b) przelewy regulowane oraz krajowe w EUR:  

    - z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub 

wypłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS S.A., 
20,00 zł 

    - z przekazaniem środków na rachunek w innym banku krajowym, 30,00 zł 

 c) polecenia wypłaty z przekazaniem środków na rachunek walutowy, 

złotowy lub wypłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS S.A.: 
 

 
     - z dyspozycją dotyczącą kosztów „BEN” lub „SHA”, 

0,10% - min.20,00 zł,  

max. 100,00 zł 

 
     - z dyspozycją dotyczącą kosztów „OUR”, 

0,20% - min.50,00 zł,  

max. 200,00 zł 

      - dla klientów strategicznych, wg. umowy 

 
 d) z przekazaniem środków na rachunek w innym banku krajowym. 

0,30% - min. 50,00 zł,  

max. 200,00 zł 

2. Zwrot nie podjętej kwoty polecenia wypłaty/ przelewu regulowanego/ 

świadczenia rentowego. 

Uwaga: w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera 

się opłatę SWIFT- ową. 

Nie pobiera się  żadnych opłat w przypadku zwrotu przelewu SEPA. 

0,15% - min. 20,00 zł,  

max. 100,00 zł 

3.  Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku odbiorcy w 

standardzie IBAN, od każdego polecenia wypłaty. 

Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z 

pkt 1d. 

30,00 zł 

4. Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające wykonane 

na zlecenie klienta. 

Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania 

wyjaśniającego był błąd Banku BPS S.A. 

40,00 zł + koszty 

rzeczywiste 

5. 
Odwołanie zlecenia z pkt 4. 

20,00 zł + koszty 

rzeczywiste 

6. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym WYSYŁANYCH: 

 a) przelewy SEPA  

    - klient indywidualny – przekaz złożony w placówce Banku/ przez 

bankowość elektroniczną 
2,50 zł / 0 zł 

    - klient instytucjonalny – przekaz złożony w placówce Banku/ przez 

bankowość elektroniczną 
2,50 zł / 1,50 zł 

 b) przelewy regulowane oraz krajowe w EUR na kwoty nie 

przekraczające 50000,00 EUR, w ciężar rachunku walutowego, 

złotowego lub wpłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS S.A., 

30,00 zł 

 c) polecenia wypłaty:  
Uwaga : w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się 

opłatę SWIFT (15 zł)  oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących 

określone w pkt 12, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 

 

    - w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej 

w Zrzeszeniu Banku BPS S.A., 

0,30% - min. 30,00 zł, 

max. 300,00 zł 
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    - w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej 

w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. dla klientów strategicznych, 
wg. umowy 

 d) brak w treści polecenia wypłaty kodu SWIFT (BIC code) banku 

beneficjenta od każdego polecenia wypłaty, 

Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z 

pkt.6 c. 

30,00 zł. 

 e) przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi 

w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. (z polecenia klientów jednostek 

organizacyjnych Banku BPS S.A. oraz klientów Zrzeszonych Banków 

Spółdzielczych). 

20,00 zł 

7. Odwołanie dyspozycji przekazu w obrocie dewizowym– wstrzymanie 

płatności. 

Uwaga: dodatkowo, koszty banków trzecich i w przypadku poleceń 

wypłaty niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT- ową. 

50,00 zł 

8 Anulowanie przez bank beneficjenta przekazu z powodu błędów 

występujących w treści depeszy 
50,00 zł 

9. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie 

ekspresowym: 

Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. 9 pobiera się niezależnie od 

prowizji pobieranej zgodnie z pkt.6. 

 

 Realizacja (sprzedaż) przekazów w trybie ekspresowym w  EUR , 

USD, GBP i PLN  z datą waluty „dziś” (pilny): 
150,00 zł 

10. Zmiany/korekty do zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie 

klienta. 

Uwaga: dodatkowo, koszty banków trzecich i w przypadku poleceń 

wypłaty niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT (15 zł) 

50,00 zł 

11. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie 

przekazu. 
10,00 zł 

12. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od 

poleceń wypłaty: 
 

 a) przy kwotach nie przekraczających EUR 5000,00 lub jej 

równowartości w innej walucie wymienialnej, 
50,00 zł 

 b) przy kwotach od EUR 5000,01 do EUR 50.000,00 włącznie lub ich 

równowartości w innej walucie wymienialnej, 
100,00 zł 

 c) przy kwotach od EUR 50.000,01 do „bez ograniczeń” lub ich 

równowartości w innej walucie wymienialnej. 
150,00 zł 

 


