
Zmiany w Taryfie 
opłat i prowizji
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Obszar 
TOIP/ 

Tabela nr
Zapis przed zmianą Zapis po zmianie

Podstawa 
prawna 

dokonania 
zmiany 

określona 
w Taryfie, 

Postanowie-
nia Ogólne

Okoliczności faktyczne, zgodnie 
z Postanowieniami Ogólnymi

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 1. 
PRODUKTY 
I USŁUGI 
BĘDĄCE 
W BIEŻĄCEJ 
OFERCIE 

ROZDZIAŁ I

RACHUNKI BANKOWE RACHUNKI PŁATNICZE – KONTA 
OSOBISTE

pkt 12, ppkt 
5), lit. b)

Dostosowanie nazw usług świadczonych 
przez Bank do nazw wynikających 
z rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. 
w sprawie określenia wykazu usług 
reprezentatywnych, powiązanych 
z rachunkiem płatniczym (Dz. U. z 27 
lipca 2017 r., poz. 1437) w związku 
z art. 32 d ustawy o usługach płatniczych 
(Dz.U.2017.2003 tj. z dnia 2017.10.27).

CZĘŚĆ 1. 
PRODUKTY 
I USŁUGI 
BĘDĄCE 
W BIEŻĄCEJ 
OFERCIE

ROZDZIAŁ II

KARTY PŁATNICZE DO 
RACHUNKÓW / INNE 
INSTRUMENTY PŁATNICZE DO 
RACHUNKÓW

DEBETOWE KARTY PŁATNICZE 
I INNE INSTRUMENTY PŁATNICZE 
DO RACHUNKÓW PŁATNICZYCH

pkt 12, ppkt 
5), lit. b)

Dostosowanie nazw usług świadczonych 
przez Bank do nazw wynikających 
z rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. 
w sprawie określenia wykazu usług 
reprezentatywnych, powiązanych 
z rachunkiem płatniczym (Dz. U. z 27 
lipca 2017 r., poz. 1437) w związku 
z art. 32 d ustawy o usługach płatniczych 
(Dz.U.2017.2003 tj. z dnia 2017.10.27).

CZĘŚĆ 1. 
PRODUKTY 
I USŁUGI 
BĘDĄCE 
W BIEŻĄCEJ 
OFERCIE

ROZDZIAŁ III

USŁUGI BANKOWOŚCI 
ELEKTRONICZNEJ BZWBK24 USŁUGI BZWBK24 pkt 12, ppkt 

5), lit. b)

Dostosowanie nazw usług świadczonych 
przez Bank do nazw wynikających 
z rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. 
w sprawie określenia wykazu usług 
reprezentatywnych, powiązanych 
z rachunkiem płatniczym (Dz. U. z 27 
lipca 2017 r., poz. 1437) w związku 
z art. 32 d ustawy o usługach płatniczych 
(Dz.U.2017.2003 tj. z dnia 2017.10.27).

CZĘŚĆ 1. 
PRODUKTY 
I USŁUGI 
BĘDĄCE 
W BIEŻĄCEJ 
OFERCIE

ROZDZIAŁ IV

LOKATY TERMINOWE I KONTA 
OSZCZĘDNOŚCIOWE

RACHUNKI PŁATNICZE – KONTA 
OSZCZĘDNOŚCIOWE

pkt 12, ppkt 
5), lit. b)

pkt 12, ppkt 
6), lit. d)

Dostosowanie nazw usług świadczonych 
przez Bank do nazw wynikających 
z rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. 
w sprawie określenia wykazu usług 
reprezentatywnych, powiązanych 
z rachunkiem płatniczym (Dz. U. z 27 
lipca 2017 r., poz. 1437) w związku z art. 
32 d ustawy o usługach płatniczych (Dz. 
U.2017.2003 tj. z dnia 2017.10.27).

Dostosowanie nazwy usługi do nazwy 
wynikającej z regulacji.

Usunięcie zapisu dotyczącego lokat 
terminowych.

Decyzja zgodnie z danymi podanymi 
przez GUS w dniu 20 stycznia 2017 r. 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku w grudniu 2016 r. 
wyniosło 4635,02 zł, zaś zgodnie 
z danymi podanymi 19 stycznia 2018 r. 
w grudniu 2017 r. wynosiło 4972,92 zł. 
Oznacza to, iż wynagrodzenie wzrosło 
o 7,3%.

Zmiany w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez 
Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności.  
Wskazane zmiany treści zaczynają obowiązywać 8 sierpnia 2018 r.
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Dodano 
punkt 3 Brak zapisu

3. Postanowienia Taryfy, w tym okre-
ślające wyszczególnienie czynności 
oraz stawki opłat i prowizji, stosuje się 
do zleceń płatniczych dokonywanych 
zarówno między rachunkami płatni-
czymi, jak i między rachunkami nie 
będącymi rachunkami płatniczymi.

pkt 12, 
ppkt 6), 
lit. d)

Wprowadzenie zmian redakcyjnych 
polegających na dodaniu nowego pkt 
informującego o tym jakich rachunków 
dotyczą czynności oraz stawki opłat. 
Decyzja zgodnie z danymi podanymi 
przez GUS w dniu 20 stycznia 2017 r. 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku w grudniu 2016 r. wy-
niosło 4635,02 zł, zaś zgodnie z danymi 
podanymi 19 stycznia 2018 r. w grudniu 
2017 r. wynosiło 4972,92 zł. Oznacza to, 
iż wynagrodzenie wzrosło o 7,3%.

Dotychcza-
sowy punkt 
4.1

4.1. Rachunki bankowe.
Opłaty i prowizje pobierane są 
w następujący sposób:
a) prowadzenie rachunku/opłata za 
pakiet – ostatniego dnia miesiąca 
kalendarzowego, z wyjątkiem 
Ekstrakonta Concerto i Ekstrakonta 
Profil Zdobywcy w przypadku których 
jeżeli ostatni dzień miesiąca kalen-
darzowego nie jest dniem roboczym 
opłata pobierana jest w ostatnim dniu 
roboczym poprzedzającym ten dzień, 
lub w dniu zamknięcia konta,
b) przelewy, wyciągi, wypłaty, 
polecenie zapłaty, wpłaty  – 
cyklicznie ostatniego dnia danego 
miesiąca kalendarzowego lub w dniu 
zamknięcia konta pobierane są 
opłaty sumaryczne za poszczególne 
transakcje wykonane oraz wyciągi 
wysyłane w okresie od pierwszego 
do ostatniego dnia danego miesiąca 
kalendarzowego włącznie lub do dnia 
zamknięcia konta włącznie, z wyjąt-
kiem kont: Konto Private Banking, 
Konto Wealth Management, w przy-
padku których opłaty pobierane są 
w następujący sposób: cyklicznie 
15-tego oraz ostatniego dnia danego 
miesiąca kalendarzowego lub w dniu 
zamknięcia konta pobierane są opłaty 
sumaryczne za poszczególne transak-
cje wykonane oraz wyciągi wysyłane 
w okresie od pierwszego do 15- tego 
dnia danego miesiąca kalendarzowe-
go włącznie lub do dnia zamknięcia 
konta włącznie oraz od 16-tego do 
ostatniego dnia danego miesiąca 
kalendarzowego włącznie lub do dnia 
zamknięcia konta włącznie. Wyjątek 
stanowi pobieranie opłat za wpłaty 
na Konto Godne Polecenia, które są 
pobierane w dniu dokonania wpłat.
c) pozostałe opłaty pobierane 
z rachunku prowadzonego w pla-
cówce BZ WBK – w dniu złożenia lub 
wykonania dyspozycji lub w innych 
terminach, wskazanych w niniejszej 
Taryfie opłat i prowizji przy poszcze-
gólnych opłatach i prowizjach lub 
w umowach zawartych pomiędzy 
klientem a BZ WBK.
W przypadku zamknięcia prowadzo-
nego w placówce BZ WBK rachunku, 
którego opłata za prowadzenie konta 
jest uzależniona od minimalnych 
wpływów (przy czym nie stanowi 
wpływu okresowe dopisywanie przez 
Bank odsetek do salda z tytułu opro-
centowania konta oraz uznanie konta 
kwotą nagrody z tytułu sprzedaży 
premiowej prowadzonej przez Bank), 
opłata jest pobierana proporcjonalnie, 
jeśli warunek minimalnych wpływów 
nie zostanie spełniony w całości.

5.1. Rachunki bankowe.
Opłaty i prowizje pobierane są 
w następujący sposób:
a) za prowadzenie rachunku płatni-
czego/opłata za pakiet – ostatniego 
dnia miesiąca kalendarzowego, 
z wyjątkiem Ekstrakonta Concerto 
i Ekstrakonta Profil Zdobywcy w przy-
padku których jeżeli ostatni dzień 
miesiąca kalendarzowego nie jest 
dniem roboczym opłata pobierana 
jest w ostatnim dniu roboczym po-
przedzającym ten dzień, lub w dniu 
zamknięcia konta,
b) za polecenie przelewu (za wyjąt-
kiem krajowego przelewu w euro 
i przelewu zagranicznego), wyciągi, 
wypłata gotówki w placówce, wpłata 
gotówki w placówce, polecenie 
zapłaty – cyklicznie ostatniego dnia 
danego miesiąca kalendarzowego lub 
w dniu zamknięcia konta pobierane 
są opłaty sumaryczne za poszczegól-
ne transakcje wykonane oraz wyciągi 
wysyłane w okresie od pierwszego 
do ostatniego dnia danego miesiąca 
kalendarzowego włącznie lub do dnia 
zamknięcia konta włącznie, z wyjąt-
kiem kont: Konto Private Banking, 
Konto Wealth Management, w przy-
padku których opłaty pobierane są 
w następujący sposób: cyklicznie 
15-tego oraz ostatniego dnia danego 
miesiąca kalendarzowego lub w dniu 
zamknięcia konta pobierane są opłaty 
sumaryczne za poszczególne transak-
cje wykonane oraz wyciągi wysyłane 
w okresie od pierwszego do 15-tego 
dnia danego miesiąca kalendarzowe-
go włącznie lub do dnia zamknięcia 
konta włącznie oraz od 16-tego do 
ostatniego dnia danego miesiąca 
kalendarzowego włącznie lub do dnia 
zamknięcia konta włącznie. Wyjątek 
stanowi pobieranie opłat za wpłatę 
gotówki w placówce na Konto 
Godne Polecenia, które są pobierane 
w dniu dokonania wpłaty gotówki,
c) pozostałe opłaty pobierane są 
z rachunku w dniu złożenia lub 
wykonania dyspozycji lub w innych 
terminach, wskazanych w niniejszej 
Taryfie opłat i prowizji przy poszcze-
gólnych opłatach i prowizjach lub 
w umowach zawartych pomiędzy 
klientem a BZ WBK.
W przypadku zamknięcia rachunku 
płatniczego, za którego prowa-
dzenie opłata jest uzależniona od 
minimalnych wpływów (przy czym 
nie stanowi wpływu okresowe 
dopisywanie przez Bank odsetek 
do salda z tytułu oprocentowania 
konta oraz uznanie konta kwotą 
nagrody z tytułu sprzedaży premiowej 
prowadzonej przez Bank), opłata 
jest pobierana proporcjonalnie, jeśli 
warunek minimalnych wpływów nie 
zostanie spełniony w całości.

pkt 12, 
ppkt 5), 
lit. b) 

oraz

pkt 12, 
ppkt 6), 
lit. d)

Dostosowanie nazw usług świadczonych 
przez Bank do nazw wynikających z roz-
porządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie okre-
ślenia wykazu usług reprezentatywnych, 
powiązanych z rachunkiem płatniczym 
(Dz. U. z 27 lipca 2017 r., poz. 1437) 
w związku z art. 32 d ustawy o usługach 
płatniczych (Dz. U.2017.2003 tj. z dnia 
2017.10.27).

Wprowadzenie zmian redakcyjnych do-
tyczących opłat w przypadku zamknięcia 
rachunku płatniczego.

Decyzja zgodnie z danymi podanymi 
przez GUS w dniu 20 stycznia 2017 r. 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku w grudniu 2016 r. wy-
niosło 4635,02 zł, zaś zgodnie z danymi 
podanymi 19 stycznia 2018 r. w grudniu 
2017 r. wynosiło 4972,92 zł. Oznacza to, 
iż wynagrodzenie wzrosło o 7,3%.

CZĘŚĆ 2. 
USŁUGI 
WYCOFANE 
Z OFERTY 

ROZDZIAŁ I

RACHUNKI BANKOWE I PAKIETY 
NIEBĘDĄCE W OFERCIE

RACHUNKI PŁATNICZE – KONTA 
OSOBISTE I PAKIETY NIEBĘDĄCE 
W OFERCIE

pkt 12,  
ppkt 5),  
lit. b)

Dostosowanie nazw usług świadczonych 
przez Bank do nazw wynikających 
z rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. 
w sprawie określenia wykazu usług 
reprezentatywnych, powiązanych 
z rachunkiem płatniczym (Dz. U. z 27 
lipca 2017 r., poz. 1437) w związku 
z art. 32 d ustawy o usługach płatniczych 
(Dz.U.2017.2003 tj. z dnia 2017.10.27).

CZĘŚĆ 2.  
USŁUGI  
WYCOFANE 
Z OFERTY 

ROZDZIAŁ II

KARTY PŁATNICZE DO 
RACHUNKÓW/INNE 
INSTRUMENTY PŁATNICZE DO 
RACHUNKÓW NIEBĘDĄCE 
W OFERCIE

DEBETOWE KARTY PŁATNICZE 
I INNE INSTRUMENTY PŁATNICZE 
DO RACHUNKÓW PŁATNICZYCH 
NIEBĘDĄCE W OFERCIE

pkt 12,  
ppkt 5),  
lit. b)

Dostosowanie nazw usług świadczonych 
przez Bank do nazw wynikających 
z rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. 
w sprawie określenia wykazu usług 
reprezentatywnych, powiązanych 
z rachunkiem płatniczym (Dz. U. z 27 
lipca 2017 r., poz. 1437) w związku 
z art. 32 d ustawy o usługach płatniczych 
(Dz.U.2017.2003 tj. z dnia 2017.10.27).

CZĘŚĆ 2.  
USŁUGI  
WYCOFANE 
Z OFERTY 

ROZDZIAŁ IV

LOKATY TERMINOWE I KONTA 
OSZCZĘDNOŚCIOWE

RACHUNKI PŁATNICZE – KONTA 
OSZCZĘDNOŚCIOWE NIEBĘDĄCE 
W OFERCIE

pkt 12, p 
pkt 5),  
lit. b)

pkt. 12,  
ppkt 6),  
lit. d)

Usunięcie zapisu dotyczącego lokat 
terminowych.

Dostosowanie nazw usług świadczonych 
przez Bank do nazw wynikających 
z rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. 
w sprawie określenia wykazu usług 
reprezentatywnych, powiązanych 
z rachunkiem płatniczym (Dz. U. z 27 
lipca 2017 r., poz. 1437) w związku z art. 
32 d ustawy o usługach płatniczych (Dz. 
U.2017.2003 tj. z dnia 2017.10.27).

Decyzja zgodnie z danymi podanymi 
przez GUS w dniu 20 stycznia 2017 r. 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku w grudniu 2016 r. 
wyniosło 4635,02 zł, zaś zgodnie 
z danymi podanymi 19 stycznia 2018 r. 
w grudniu 2017 r. wynosiło 4972,92 zł. 
Oznacza to, iż wynagrodzenie wzrosło 
o 7,3%.

CZĘŚĆ 2.  
USŁUGI  
WYCOFANE 
Z OFERTY 

ROZDZIAŁ 
VII

BRAK USŁUGI BZWBK24 NIEBĘDĄCE 
W OFERCIE

pkt 12,  
ppkt 5),  
lit b)

Dostosowanie nazw usług świadczonych 
przez Bank do nazw wynikających 
z rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. 
w sprawie określenia wykazu usług 
reprezentatywnych, powiązanych 
z rachunkiem płatniczym (Dz. U. z 27 
lipca 2017 r., poz. 1437) w związku 
z art. 32 d ustawy o usługach płatniczych 
(Dz.U.2017.2003 tj. z dnia 2017.10.27).

CZĘŚĆ 2.  
USŁUGI  
WYCOFANE 
Z OFERTY

ZAŁĄCZNIK 
NR 1

PRODUKTY I USŁUGI AVOCADO BRAK
pkt. 12,  
ppkt. 6), 
lit. d)

Decyzja zgodnie z danymi podanymi 
przez GUS w dniu 20 stycznia 2017 r. 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku w grudniu 2016 r. 
wyniosło 4635,02 zł, zaś zgodnie 
z danymi podanymi 19 stycznia 2018 r. 
w grudniu 2017 r. wynosiło 4972,92 zł. 
Oznacza to, iż wynagrodzenie wzrosło 
o 7,3%.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Punkt 2 

Definicje

rachunki własne – rachunki, prowa-
dzone na podstawie Regulaminu 
kont dla ludności dla tego samego 
Posiadacza – „inny bank” – inny niż 
BZ WBK podmiot świadczący usługi 
płatnicze w rozumieniu art. 3 Ustawy 
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 
płatniczych, w tym bank zagraniczny

rachunek własny – rachunek, pro-
wadzony na podstawie Regulaminu 
kont dla ludności dla tego samego 
Posiadacza, rachunek obcy – ra-
chunek prowadzony na podstawie 
Regulaminu kont dla ludności nie 
będący rachunkiem własnym  
– brak zapisu – usunięcie definicji.

pkt 12, 
ppkt 6), 
lit. d)

Wprowadzenie zmian redakcyjnych po-
legających na dodaniu definicji rachunku 
obcego. Decyzja zgodnie z danymi poda-
nymi przez GUS w dniu 20 stycznia 2017 
r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku w grudniu 2016 r. wy-
niosło 4635,02 zł, zaś zgodnie z danymi 
podanymi 19 stycznia 2018 r. w grudniu 
2017 r. wynosiło 4972,92 zł. Oznacza to, 
iż wynagrodzenie wzrosło o 7,3%.
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Dotychcza-
sowy punkt 
10

10. Opłaty i prowizje za przelewy/
wpłaty gotówki na rachunek w innym 
banku nie dotyczą przekazania 
środków w walucie obcej na rachunki 
w bankach krajowych oraz przekaza-
nia środków na rachunki w bankach 
zagranicznych – opłaty i prowizje za 
realizację tych transakcji pobierane 
są zgodnie ze stawkami dotyczącymi 
poleceń wypłaty

11. Opłaty i prowizje dotyczące 
przekazania środków w walucie obcej 
na rachunek prowadzony w Polsce 
przez dostawcę innego niż BZ WBK 
lub przekazania środków w dowolnej 
walucie na rachunek prowadzony za 
granicą przez dostawcę innego niż 
BZ WBK, zawarte są w Rozdziale VII 
„Czynności w obrocie dewizowym”.

pkt 12, 
ppkt 5), 
lit. b)

Dostosowanie nazw usług świadczonych 
przez Bank do nazw wynikających z roz-
porządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie okre-
ślenia wykazu usług reprezentatywnych, 
powiązanych z rachunkiem płatniczym 
(Dz. U. z 27 lipca 2017 r., poz. 1437) 
w związku z art. 32 d ustawy o usługach 
płatniczych (Dz. U.2017.2003 tj. z dnia 
2017.10.27).

Dodano 
punkt 15 Brak zapisu.

15.  W Części 2 Usługi wycofane 
z oferty:

 –  w zakresie czynności w obrocie 
dewizowym – obowiązują zapisy 
Części 1 Produkty i usługi będące 
w bieżącej ofercie

 –  rozdziału VII Czynności w obrocie 
dewizowym

 –  w zakresie pozostałych czynności 
– obowiązują zapisy Części 1 Pro-
dukty i usługi będące w bieżącej 
ofercie – rozdziału VIII Pozostałe 
czynności

 –  w zakresie Powiadamiania SMS 
w ramach usług BZWBK24, 
z wyłączeniem pakietu Alerty24 
Avocado,- obowiązują zapisy 
Części 1 Produkty i usługi będące 
w bieżącej ofercie

 –  rozdziału III usługi BZWBK24.

pkt 12, 
ppkt. 5), 
lit. b) pkt 
12, ppkt 
6), lit. d)

Dostosowanie nazw usług świadczonych 
przez Bank do nazw wynikających z roz-
porządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie okre-
ślenia wykazu usług reprezentatywnych, 
powiązanych z rachunkiem płatniczym 
(Dz. U. z 27 lipca 2017 r., poz. 1437) 
w związku z art. 32 d ustawy o usługach 
płatniczych (Dz. U.2017.2003 tj. z dnia 
2017.10.27).

Wprowadzenie zmian redakcyjnych 
dotyczących przeniesienia zapisów 
z części 2 Usługi nie będące w ofercie 
umieszczonych pod Załącznikiem nr 
1, oraz dodanie zapisu odnośnie usług 
BZWBK24

Decyzja zgodnie z danymi podanymi 
przez GUS w dniu 20 stycznia 2017 r. 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku w grudniu 2016 r. wy-
niosło 4635,02 zł, zaś zgodnie z danymi 
podanymi 19 stycznia 2018 r. w grudniu 
2017 r. wynosiło 4972,92 zł. Oznacza to, 
iż wynagrodzenie wzrosło o 7,3%.

Dotych-
czasowe 
punkty

4.2.,

4.2. b) 
oraz e)

4.2. Karty płatnicze do rachunków 
bankowych/ inne instrumenty płatni-
cze i czynności z nimi związane

(...)

b)  opłaty za kartę:

 –  okresowo w cyklach miesięcznych 
– do 10-tego dnia każdego 
miesiąca kalendarzowego (włącz-
nie) następującego po miesiącu 
kalendarzowym, którego dotyczą,

(...)

e)  opłaty lub prowizje w dniu 
dokonania lub w następnym dniu 
roboczym za czynności inne niż 
wskazane powyżej (pkt a –d).

5.2. Debetowe karty płatnicze do 
rachunków płatniczych/ inne instru-
menty płatnicze i czynności z nimi 
związane

(...)

b)  opłaty za kartę:

 –  okresowo w cyklach miesięcznych 
– do 10-tego dnia każdego 
miesiąca kalendarzowego (włącz-
nie) następującego po miesiącu 
kalendarzowym, którego dotyczą, 
z zastrzeżeniem, że opłata nie jest 
pobierana za miesiąc, w którym 
została podpisana umowa, 

(...)

e)  opłaty lub prowizje za czynności 
inne niż wskazane powyżej (pkt a – 
d) – w dniu dokonania lub w dniu 
rozliczenia lub w następnym dniu 
roboczym.

pkt 12, 
ppkt 5), 
lit. b)

pkt 12, 
ppkt 6), 
lit. d)

Dostosowanie nazw usług świadczonych 
przez Bank do nazw wynikających z roz-
porządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie okre-
ślenia wykazu usług reprezentatywnych, 
powiązanych z rachunkiem płatniczym 
(Dz. U. z 27 lipca 2017 r., poz. 1437) 
w związku z art. 32 d ustawy o usługach 
płatniczych (Dz. U.2017.2003 tj. z dnia 
2017.10.27).

Doprecyzowanie zapisu w zakresie 
trybu pobierania opłat dotyczących kart 
debetowych.

Decyzja zgodnie z danymi podanymi 
przez GUS w dniu 20 stycznia 2017 r. 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku w grudniu 2016 r. wy-
niosło 4635,02 zł, zaś zgodnie z danymi 
podanymi 19 stycznia 2018 r. w grudniu 
2017 r. wynosiło 4972,92 zł. Oznacza to, 
iż wynagrodzenie wzrosło o 7,3%.

Dotychcza-
sowy punkt 
4.3.b) (drugi 
myślnik) 
i oraz c)

b)  opłaty za kartę – okresowo w cy-
klach miesięcznych: (…)

 –  w miesiącu bezpośrednio 
następującym po tym, w którym 
została zawarta umowa o Kartę 
123; data obciążenia opłatą 
zostanie wskazana w zestawieniu 
operacji; kolejne opłaty miesięcz-
ne pobierane są w tym samym 
dniu kalendarzowym miesiąca 
co pierwsza opłata, w przypadku 
dnia wolnego od pracy opłata zo-
stanie pobrana w dniu roboczym 
bezpośrednio poprzedzającym 
ten dzień,

c)  opłaty za kartę – okresowo w cy-
klach rocznych, w którym pierwsza 
opłata roczna pobierana jest po 3 
miesiącach od dnia wydania karty 
(innej niż Karty 123),

Obecny pkt. 5.3. b)

b)  opłaty za kartę – okresowo w cy-
klach miesięcznych: 

(…)

 –  dla Kart 123 wydanych przed 
1 lipca 2017; w miesiącu 
bezpośrednio następującym po 
tym, w którym została zawarta 
umowa; data obciążenia opłatą 
zostanie wskazana w zestawieniu 
operacji; kolejne opłaty miesięcz-
ne pobierane są w tym samym 
dniu kalendarzowym miesiąca 
co pierwsza opłata, w przypadku 
dnia wolnego od pracy opłata zo-
stanie pobrana w dniu roboczym 
bezpośrednio poprzedzającym 
ten dzień,

c)  opłaty za kartę – okresowo w cy-
klach rocznych, w którym pierwsza 
opłata roczna pobierana jest po 3 
miesiącach od dnia wydania karty,

pkt 12, 
ppkt 6), 
lit d)

Doprecyzowanie zapisu w zakresie trybu 
pobierania opłaty rocznej i miesięcznej 
dla Karty Kredytowej 123.

Decyzja zgodnie z danymi podanymi 
przez GUS w dniu 20 stycznia 2017 r. 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku w grudniu 2016 r. wy-
niosło 4635,02 zł, zaś zgodnie z danymi 
podanymi 19 stycznia 2018 r. w grudniu 
2017 r. wynosiło 4972,92 zł. Oznacza to, 
iż wynagrodzenie wzrosło o 7,3%.

Dotychcza-
sowy punkt 
4.4

4.4. Usługi bankowości elektronicznej

Opłaty i prowizje pobierane są 
w następujący sposób: SmsKod, 
sms w ramach usługi BZWBK24sms 
i Pakiety Alerty24 – opłaty pobierane 
są 5-tego dnia miesiąca kalendarzo-
wego następującego po miesiącu, 
którego dotyczą.

5.4. Usługi BZWBK24

Opłaty i prowizje za Powiadamianie 
SMS pobierane są 5-tego dnia miesią-
ca kalendarzowego następującego po 
miesiącu, którego dotyczą.

pkt 12, 
ppkt 5), 
lit. b)

Dostosowanie nazw usług świadczonych 
przez Bank do nazw wynikających z roz-
porządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie okre-
ślenia wykazu usług reprezentatywnych, 
powiązanych z rachunkiem płatniczym 
(Dz. U. z 27 lipca 2017 r., poz. 1437) 
w związku z art. 32 d ustawy o usługach 
płatniczych (Dz. U.2017.2003 tj. z dnia 
2017.10.27).

Dotych-
czasowy 
punkt 5

5. Opłaty i prowizje za czynności 
bankowe nie są pobierane od:

a)  operacji związanych ze spłatą 
wierzytelności BZ WBK lub jego 
spółek zależnych bez względu na 
ich formę (nie dotyczy operacji 
dokonywanych z rachunków 
zawierających w nazwie słowa 
„konto oszczędnościowe” lub 
„konto systematyczne”),

b)  wpłat osób fizycznych na rachunki 
bankowe w przypadku, gdy 
z umowy zawartej z posiadaczem 
rachunku wynika, iż opłatę uiszcza 
odbiorca należności,

c)  wpłat gotówki dokonywanych 
przez klienta BZ WBK z tytułu 
zapłaty podatku od czynności 
cywilnoprawnych, jeżeli zapłata 
podatku jest związana z usługami 
świadczonymi przez BZ WBK.

6. Opłaty i prowizje za czynności 
bankowe nie są pobierane od:

a)  operacji związanej ze spłatą 
wierzytelności BZ WBK lub jego 
spółek zależnych bez względu 
na jej formę (nie dotyczy operacji 
dokonywanej z rachunku zawie-
rającego w nazwie słowa „konto 
oszczędnościowe” lub „konto 
systematyczne”),

b)  wpłaty gotówki dokonywanej 
przez osobę fizyczną na rachunek 
bankowy w przypadku, gdy 
z umowy zawartej z posiadaczem 
rachunku wynika, iż opłatę uiszcza 
odbiorca należności,

c)  wpłaty gotówki dokonywanej 
przez klienta BZ WBK z tytułu 
zapłaty podatku od czynności 
cywilnoprawnych, jeżeli zapłata 
podatku jest związana z usługami 
świadczonymi przez BZ WBK.

pkt 12, 
ppkt 5), 
lit. b) 

oraz

pkt 12, 
ppkt 6), 
lit. d)

Dostosowanie nazw usług świadczonych 
przez Bank do nazw wynikających z roz-
porządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie okre-
ślenia wykazu usług reprezentatywnych, 
powiązanych z rachunkiem płatniczym 
(Dz. U. z 27 lipca 2017 r., poz. 1437) 
w związku z art. 32 d ustawy o usługach 
płatniczych (Dz. U.2017.2003 tj. z dnia 
2017.10.27).

Wprowadzenie zmian redakcyjnych 
dotyczących opłat.

Decyzja zgodnie z danymi podanymi 
przez GUS w dniu 20 stycznia 2017 r. 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku w grudniu 2016 r. wy-
niosło 4635,02 zł, zaś zgodnie z danymi 
podanymi 19 stycznia 2018 r. w grudniu 
2017 r. wynosiło 4972,92 zł. Oznacza to, 
iż wynagrodzenie wzrosło o 7,3%.
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Wyszczególnienie czynności

Konto Jakie Chcę

Konto VIP Konto24 
walutowe

Wiek 
Posiadacza 
konta – do 

26 lat 1

Wiek 
Posiadacza 

konta – 
ukończone 

26 lat 2

1 2 3 4 5 6

3 Transakcje na rachunek w innym banku

3.1 przelew złożony za pośrednictwem usług BZWBK24  
w systemie ELIXIR Bez opłat Bez opłat Bez opłat –

3.2 przelew złożony za pośrednictwem usług BZWBK24  
w systemie Express ELIXIR lub w systemie BlueCash 2,50 zł 5,00 zł Bez opłat –

3.3 przelew złożony w placówce BZ WBK w systemie ELIXIR 5,00 zł 10,00 zł 8,00 zł 8,00 zł

3.4 przelew w systemie SORBNET 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł

3.5 zlecenia stałe Bez opłat 0,50 zł Bez opłat –

3.6 polecenie zapłaty Bez opłat Bez opłat Bez opłat –

4 Przelew24 0,50 zł 0,50 zł Bez opłat –

5 Wypłata gotówki BLIK

5.1 w bankomatach sieci BZWBK24 Bez opłat Bez opłat Bez opłat –

5.2 w bankomatach nie należących do sieci BZWBK24 Bez opłat Bez opłat Bez opłat –

6 Wypłata gotówki w placówce BZ WBK 5,00 zł 10,00 zł Bez opłat Bez opłat

7 Wpłata gotówki w placówce BZ WBK  
przez posiadacza rachunku 5,00 zł 10,00 zł Bez opłat Bez opłat

8 Wyciąg z rachunku

8.1 eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom 
posiadającym usługę BZWBK24 internet Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

8.2 wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

8.3 wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po 
każdej zmianie salda 5,00 zł 5,00 zł Bez opłat 5,00 zł

8.4 duplikat wyciągu 5,00 zł 5,00 zł Bez opłat 5,00 zł

9 Sporządzenie historii obrotów na rachunku  
(za każdy rozpoczęty miesiąc)

9.1 klienta posiadającego usługę BZWBK24 internet 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

9.2 klienta nie posiadającego usługi BZWBK24 internet,  
gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

9.3
klienta nie posiadającego usługi BZWBK24 internet, gdy historia 
dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

1.  W przypadku rachunku wspólnego, wiek każdego z Posiadaczy – do 26 lat. Wiek Posiadacza konta jest weryfikowany na dzień pobrania opłaty.

2.  W przypadku rachunku wspólnego, wiek przynajmniej jednego z Posiadaczy – ukończone 26 lat. Wiek Posiadacza konta jest weryfikowany na 
dzień pobrania opłaty.

3.  Opłata uzależniona od średniego miesięcznego salda rachunku. Dla potrzeb niniejszej Taryfy wartość średniego miesięcznego salda rachunku 
oblicza się jako sumę sald rachunku na koniec każdego dnia (z uwzględnieniem sald ujemnych) w okresie od ostatniego dnia poprzedniego 
miesiąca kalendarzowego do przedostatniego dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego włącznie, podzieloną przez odpowiednią liczbę dni.

4.  Nie dotyczy rachunków, które zostały wskazane jako rachunki do spłaty w umowie kredytu/pożyczki, udzielonej przez Bank osobom fizycznym. 
Zasada ta obowiązuje do zakończenia umowy kredytu/pożyczki.

CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BĘDĄCE W BIEŻĄCEJ OFERCIE:

Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE

I. Zmiana nazw usług świadczonych przez bank
1.  Podstawa prawna dokonania zmiany 

Pkt 12, ppkt 5), lit. b) Postanowień Ogólnych

2.  Okoliczności faktyczne, zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi – dostosowano nazwy usług 
świadczonych przez Bank do nazw wynikających z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
14 lipca 2017 r. w sprawie określenia wykazu usług reprezentatywnych, powiązanych z rachunkiem 
płatniczym (Dz. U. z 27 lipca 2017 r., poz. 1437) w związku z art. 32d Ustawy o usługach płatniczych 
(Dz.U.2017.2003 t.j. z dnia 2017.10.27) zmienione zostały nazwy usług reprezentatywnych zgodnie 
z nowymi nazwami i definicjami. W związku z tym uległa również zmianie numeracja tabel i wierszy.

II. Zniesienie opłat
1.  Podstawa prawna dokonania zmiany 

Pkt. 12, ppkt 3) Postanowień Ogólnych: obniżyć wysokość opłaty lub prowizji określonej w Taryfie 
w okresie obowiązywania umowy, ze względu na zmianę konkurencyjności na rynku usług 
finansowych

2.  Okoliczności faktyczne 
Zniesienie opłat za usługi: 
–  przelew Express ELIXIR lub przelew BlueCash – z 5,00 zł na 0 zł 

–  Przelew24 – z 0,50 zł na 0 zł 
–  Stałe zlecenie wyrównanie do bez opłat.

Przed zmianą

CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BĘDĄCE W BIEŻĄCEJ OFERCIE

ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE
 
TABELA

Wyszczególnienie czynności

Konto Jakie Chcę

Konto VIP Konto24 
walutowe

Wiek 
Posiadacza 
konta – do 

26 lat 1

Wiek 
Posiadacza 

konta – 
ukończone 

26 lat 2

1 2 3 4 5 6

1 Prowadzenie rachunku (miesięcznie) Bez opłat Bez opłat – –

1.1 wpływ w danym miesiącu w wysokości 10 000,00 zł i więcej
– –

Bez opłat
–

1.2 wpływ w danym miesiącu poniżej 10 000,00 zł 30,00 zł

1.3 saldo równe 20 podstawowym jednostkom monetarnym  
waluty rachunku albo wyższe 3 – – – Bez opłat

1.4 saldo poniżej 20 podstawowych jednostek monetarnych  
waluty rachunku 3 – – – 8,00 zł 4

2 Transakcje na rachunek w BZ WBK

2.1 przelew złożony w placówce BZ WBK  
(z wyłączeniem przelewu pomiędzy rachunkami własnymi) 5,00 zł 10,00 zł 8,00 zł 8,00 zł

2.2 pozostałe transakcje Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat
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9 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – historia 
obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)

9.1 klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej 
(BZWBK24 internet/mobile) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

9.2
klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej 
(BZWBK24 internet/mobile), gdy historia dotyczy poprzedniego 
miesiąca kalendarzowego

Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

9.3
klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej 
(BZWBK24 internet/mobile), gdy historia dotyczy miesiąca 
innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

1.  W przypadku rachunku wspólnego, wiek każdego z Posiadaczy – do 26 lat. Wiek Posiadacza konta jest weryfikowany na dzień pobrania opłaty.

2.  W przypadku rachunku wspólnego, wiek przynajmniej jednego z Posiadaczy – ukończone 26 lat. Wiek Posiadacza konta jest weryfikowany na 
dzień pobrania opłaty.

3.  Opłata uzależniona od średniego miesięcznego salda rachunku. Dla potrzeb niniejszej Taryfy wartość średniego miesięcznego salda rachunku 
oblicza się jako sumę sald rachunku na koniec każdego dnia (z uwzględnieniem sald ujemnych) w okresie od ostatniego dnia poprzedniego 
miesiąca kalendarzowego do przedostatniego dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego włącznie, podzieloną przez odpowiednią liczbę dni.

4.  Nie dotyczy rachunków, które zostały wskazane jako rachunki do spłaty w umowie kredytu/pożyczki, udzielonej przez Bank osobom fizycznym. 
Zasada ta obowiązuje do zakończenia umowy kredytu/pożyczki.

Rozdział II. KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW / INNE INSTRUMENTY PŁATNICZE DO 
RACHUNKÓW

1.  Podstawa prawna dokonania zmiany (z wyłączeniem pkt 3 i 4). 
pkt 12, ppkt 5), lit. b) Postanowień Ogólnych,  
pkt 12, ppkt 6), lit. d) Postanowień Ogólnych.

2.  Okoliczności faktyczne, zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi (dotyczy pkt 1). 
Dostosowano nazwy usług świadczonych przez Bank do nazw wynikających z Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie określenia wykazu usług reprezentatywnych, 
powiązanych z rachunkiem płatniczym (Dz. U. z 27 lipca 2017 r., poz. 1437) w związku z art. 32d 
Ustawy o usługach płatniczych (Dz. U.2017.2003 t.j. z dnia 2017.10.27) zmienione zostały nazwy 
usług reprezentatywnych zgodnie z nowymi nazwami i definicjami. W związku z tym uległa również 
zmianie numeracja tabel i wierszy jak i ujednolicenie treści. 

  Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS w dniu 20 stycznia 2017 r. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2016 r. wyniosło 
4635,02 zł, zaś zgodnie z danymi podanymi 19 stycznia 2018 r. w grudniu 2017 r. wynosiło 
4972,92 zł. Oznacza to, iż wynagrodzenie wzrosło o 7,3%.

3.  Podstawa prawna dokonania zmiany – obniżenie opłaty za „Wypłata gotówki w bankomatach 
i terminalach za granicą” oraz „Pakiet wypłat gotówki z bankomatów za granicą obejmuje również 
wypłaty w terminalach, 10-dniowy” dla posiadaczy/ użytkowników karty Dopasowana Mastercard/Visa 
do 26 rok użycia. 
pkt. 12, ppkt 3) Postanowień Ogólnych

4.  Okoliczności faktyczne, zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi – obniżenie opłat ze względu na 
zmianę konkurencyjności na rynku usług finansowych (dotyczy pkt 3).

Po zmianie

CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BĘDĄCE W BIEŻĄCEJ OFERCIE

ROZDZIAŁ I. RACHUNKI PŁATNICZE – KONTA OSOBISTE
 
TABELA 1

Wyszczególnienie czynności

Konto Jakie Chcę

Konto VIP Konto24 
walutowe

Wiek 
Posiadacza 
konta – do 

26 lat 1

Wiek 
Posiadacza 

konta – 
ukończone 

26 lat 2

1 2 3 4 5 6

1 Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie) Bez opłat Bez opłat – –

1.1 wpływ w danym miesiącu w wysokości 10 000,00 zł i więcej
– –

Bez opłat
–

1.2 wpływ w danym miesiącu poniżej 10 000,00 zł 30,00 zł

1.3 saldo równe 20 podstawowym jednostkom monetarnym waluty 
rachunku albo wyższe 3 – – – Bez opłat

1.4 saldo poniżej 20 podstawowych jednostek monetarnych waluty 
rachunku 3 – – – 8,00 zł 4

2 Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek 
w BZ WBK)

2.1 na rachunek obcy

2.1.1   złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 
(BZWBK24 internet/mobile) Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

2.1.2   złożone w placówce BZ WBK 5,00 zł 10,00 zł 8,00 zł 8,00 zł

2.1.3   Przelew 24 Bez opłat Bez opłat Bez opłat –

2.2 na rachunek własny Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

3 Polecenie przelewu (na rachunek prowadzony przez 
dostawcę innego niż BZ WBK – przelew krajowy w złotych)

3.1 przelew Elixir

3.1.1   złożony za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 
(BZWBK24 internet/mobile) Bez opłat Bez opłat Bez opłat –

3.1.2   złożony w placówce BZ WBK 5,00 zł 10,00 zł 8,00 zł 8,00 zł

3.2 przelew Express ELIXIR lub przelew BlueCash Bez opłat Bez opłat Bez opłat –

3.3 przelew SORBNET 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł

4 Zlecenie stałe –

4.1 na rachunek w BZ WBK Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

4.2 na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż BZ WBK Bez opłat Bez opłat Bez opłat –

5 Polecenie zapłaty Bez opłat Bez opłat Bez opłat –

6 Wypłata gotówki

6.1 w placówce BZ WBK 5.00 zł 10.00 zł Bez opłat Bez opłat

6.2 w bankomacie, autoryzowana kodem BLIK

6.2.1   w bankomacie sieci BZWBK24 Bez opłat Bez opłat Bez opłat –

6.2.2   w bankomacie nienależącym do sieci BZWBK24 Bez opłat Bez opłat Bez opłat –

7 Wpłata gotówki w placówce BZ WBK przez posiadacza 
rachunku 5,00 zł 10,00 zł Bez opłat Bez opłat

8 Wyciąg z rachunku

8.1
eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom 
posiadającym usługę bankowości elektronicznej (BZWBK24 
internet/mobile)

Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

8.2 wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

8.3 wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po 
każdej zmianie salda 5,00 zł 5,00 zł Bez opłat 5,00 zł

8.4 duplikat wyciągu 5,00 zł 5,00 zł Bez opłat 5,00 zł
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Po zmianie

ROZDZIAŁ II. DEBETOWE KARTY PŁATNICZE  
I INNE INSTRUMENTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW PŁATNICZYCH
 
TABELA 1

Karta Dopasowana Mastercard/Visa

Wyszczególnienie czynności
Wiek posiadacza/

użytkownika* 
karty – do 26 lat

Wiek posiadacza/
użytkownika* 

karty – 
ukończone 26 lat

1 2 3 4

Obsługa karty debetowej

1
Opłata miesięczna za kartę, stała obowiązująca w dniu zawarcia umowy 
o kartę, z zastrzeżeniem pkt 2-3 
lub

3,00 zł 3,00 zł

2 Opłata miesięczna za kartę uzależniona od ilości transakcji:

2a
pobierana w przypadku dokonania (i nieodwołania) w miesiącu kalendarzowym, 
którego dotyczy opłata co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą 
(z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash) 1

Bez opłat Bez opłat

2b
pobierana w przypadku niedokonania w miesiącu kalendarzowym, którego opłata 
dotyczy co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą (z wyłączeniem transakcji 
typu Quasi Cash) 1

5,00 zł 5,00 zł

3 Opłata miesięczna za kartę uzależniona od wartości transakcji:

3a
pobierana w przypadku dokonania (I nieodwołania) w miesiącu kalendarzowym, 
którego dotyczy opłata transakcji bezgotówkowych kartą na co najmniej 500,00 zł 
(z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash) 1

Bez opłat Bez opłat

3b
pobierana w przypadku niedokonania w miesiącu kalendarzowym którego opłata 
dotyczy transakcji bezgotówkowych kartą na co najmniej 500,00 zł (z wyłączeniem 
transakcji typu Quasi Cash) 1

5,00 zł 5,00 zł

4 Wygenerowanie nowego PIN na wniosek Posiadacza w formie papierowej 
w Placówce BZ WBK 7,00 zł 7,00 zł

5 Przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż waluta rachunku 
(naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę rachunku) 2,8% 2,8%

Transakcje gotówkowe

6 Wypłata gotówki w bankomatach sieci BZWBK24 Bez opłat Bez opłat

7 Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach i terminalach w kraju, poza 
pakietem Bez opłat 5,00 zł

7a w ramach usługi cash back Bez opłat 1,50 zł

8 Pakiet wypłat gotówki w bankomatach w Polsce obejmuje również wypłaty 
gotówki w terminalach i w ramach usługi cash back, miesięcznie Bez opłat 7,00 zł

9 Wypłata gotówki w bankomatach i terminalach za granicą  
(z wyłączeniem pkt 10), poza pakietem Bez opłat 10,00 zł

10 Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej  
do płatności gotówkowych Bez opłat 10,00 zł

11 Pakiet wypłat gotówki z bankomatów za granicą,  
obejmuje również wypłaty w terminalach, 10-dniowy Bez opłat 15,00 zł

12 Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci BZWBK24 Bez opłat Bez opłat

Transakcje bezgotówkowe

13 Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych Bez opłat Bez opłat

14 Prowizja za transakcje typu Quasi cash (z wyłączeniem pkt 15) 4% min. 10,00 zł 4% min. 10,00 zł

15 Prowizja za transakcje typu Quasi cash – transgraniczna transakcja płatnicza 
przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych 4% min. 10,00 zł 4% min. 10,00 zł

Wydanie karty płatniczej

16 Opłata za wznowienie karty debetowej Bez opłat 15,00 zł

Przed zmianą

ROZDZIAŁ II. KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW  
/ INNE INSTRUMENTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW
 
TABELA 1a

Karta Dopasowana Mastercard/Visa

Wyszczególnienie czynności
Wiek posiadacza/

użytkownika* 
karty – do 26 lat

Wiek posiadacza/
użytkownika* 

karty – 
ukończone 26 lat

1 2 3 4

1
Opłata miesięczna za kartę, stała obowiązująca w dniu zawarcia umowy 
o kartę, z zastrzeżeniem pkt 2-3 
lub

3,00 zł 3,00 zł

2 Opłata miesięczna za kartę uzależniona od ilości transakcji:

2a
pobierana w przypadku dokonania (i nieodwołania) w miesiącu kalendarzowym, 
którego dotyczy opłata co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą 
(z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash) 1

Bez opłat Bez opłat

2b

pobierana w przypadku niedokonania w miesiącu kalendarzowym, którego opłata 
dotyczy co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą (z wyłączeniem transakcji 
typu Quasi Cash) 1 
lub

5,00 zł 5,00 zł

3 Opłata miesięczna za kartę uzależniona od wartości transakcji:

3a
pobierana w przypadku dokonania (I nieodwołania) w miesiącu kalendarzowym, 
którego dotyczy opłata transakcji bezgotówkowych kartą na co najmniej 500,00 zł 
(z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash) 1

Bez opłat Bez opłat

3b
pobierana w przypadku niedokonania w miesiącu kalendarzowym którego opłata 
dotyczy transakcji bezgotówkowych kartą na co najmniej 500,00 zł (z wyłączeniem 
transakcji typu Quasi Cash) 1

5,00 zł 5,00 zł

4 Wypłata gotówki w bankomatach sieci BZWBK24 Bez opłat Bez opłat

5 Wypłata w pozostałych bankomatach i terminalach w kraju poza pakietem Bez opłat 5,00 zł

5a w ramach usługi cash back Bez opłat 1,50 zł

6
Pakiet wypłat w bankomatach w Polsce obejmuje również wypłaty 
w terminalach i w ramach usługi cash back
miesięcznie

Bez opłat 7,00 zł

7 Wypłata w bankomatach i terminalach za granicą poza pakietem 5,00 zł 10,00 zł

8
Pakiet wypłat z bankomatów za granicą obejmuje również wypłaty 
w terminalach
10-dniowy

10,00 zł 15,00 zł

9 Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci BZWBK24 Bez opłat Bez opłat

10 Przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż waluta rachunku 
(naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę rachunku) 2,8% 2,8%

11 zestawienie operacji (opłata dotyczy Posiadaczy, którzy otrzymują wyciąg do 
konta, do którego wydana jest karta) 7,00 zł 7,00 zł

12 Wygenerowanie nowego PIN na wniosek Posiadacza w formie papierowej 
w Placówce BZ WBK 7,00 zł 7,00 zł

13 Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie lub
wygenerowanie miniwyciagu (listy 10 ostatnich transakcji) w bankomatach 2,00 zł 2,00 zł

14 Prowizja za transakcje typu Quasi cash 4% min. 10,00 zł 4% min. 10,00 zł

15 Opłata za wznowienie karty Bez opłat 15,00 zł

1.  Do warunku zwolnienia z opłaty za kartę Dopasowaną Mastercard/Visa wliczane są również transakcje dokonane kartami „MasterCard Mobile 
debetowa/Visa-Mobile debetowa”

* Wiek posiadacza/ użytkownika weryfikowany jest: 
  • w przypadku opłaty za kartę – w miesiącu, którego dotyczy opłata 
  • w przypadku opłaty za wznowienie karty – w miesiącu, w którym karta traci ważność 
  • w przypadku pozostałych opłat – w dniu wskazanym w Taryfie jako dzień pobrania opłaty

Osiągnięcie określonego wieku w okresach wskazanych powyżej skutkuje pobraniem opłaty w wysokości obowiązującej dla nowego przedziału 
wiekowego.
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nowelizacja ustawy o usługach płatniczych.

 4.  Wzrost kosztów związanych z wypłatami w bankomatach w kraju poza siecią BZWBK24.

5.  Podstawa prawna dokonania zmiany w zakresie wycofania z oferty karty bankomatowej. 
pkt 12, ppkt. 6), lit. d) Postanowień Ogólnych.

  WAŻNE: Od 8 sierpnia 2018 r. zmienią się zasady wznawiania i wydawania kart bankomatowych 
w miejsce kart zastrzeżonych. Karty te będą wydawane jako karty bankomatowe Visa. Szczegółowe 
informacje o produkcie i ofercie cenowej znajdują się w tekstach jednolitych „Zasad wydawania 
i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności” i „Taryfie opłat i prowizji 
pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności (ROZDZIAŁ II. 
DEBETOWE KARTY PŁATNICZE I INNE INSTRUMENTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW PŁATNICZYCH 
NIEBĘDĄCE W OFERCIE – Tabela 2 – kolumna 9)” dołączonych do płyty CD. 

6.  Okoliczności faktyczne, zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi (dotyczy pkt. 5). 
Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS w dniu 20 stycznia 2017 r. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2016 r. wyniosło 
4635,02 zł, zaś zgodnie z danymi podanymi 19 stycznia 2018 r. w grudniu 2017 r. wynosiło 
4972,92 zł. Oznacza to, iż wynagrodzenie wzrosło o 7,3%.

Przed zmianą

Tabela 1b

Wyszczególnienie czynności Visa VIP Karta 
bankomatowa

MasterCard 
Mobile 

debetowa/
Visa- Mobile 
debetowa

MasterCard 
walutowa 
w EUR / 

GBP/ USD 
stawki 

w walucie 
karty

MasterCard 
Smartcard

1 2 3 4 5 6 7

1 Opłata miesięczna za kartę

1a pobierana co miesiąc Bez opłat Bez opłat Bez opłat – Bez opłat

2 Opłata roczna za kartę – – – 10,00 –

3 Wypłata gotówki:

3a w bankomatach sieci BZWBK24 Bez opłat Bez opłat Bez opłat 0,25 Bez opłat

3b w bankomatach sieci Millennium Bez opłat – 1,00 zł 2,50 1,00 zł

3c w bankomatach sieci PKO BP Bez opłat – 5,00 zł 2,50 Bez opłat

3d w bankomatach sieci Cashzone Bez opłat – 2,00 zł 2,50 2,00 zł

3e w pozostałych bankomatach i terminalach 
w kraju Bez opłat – 5,00 zł 2,50 5,00 zł

3f w bankomatach i terminalach innych instytucji 
za granicą Bez opłat – 2% min. 

10,00 zł 2,50 5,00 zł

3g w ramach usługi cash back 1,50 zł – – – 1,50 zł

4 Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci 
BZWBK24 Bez opłat Bez opłat Bez opłat – Bez opłat

5

Przewalutowanie transakcji dokonanej 
w walucie innej niż waluta rachunku 
(naliczana od wartości transakcji po 
przewalutowaniu na walutę rachunku)

2,8% – 2,8% 2,8% 2,8%

6
Sprawdzenie dostępnych środków lub 
wygenerowanie miniwyciągu (listy 10 
ostatnich transakcji) w bankomatach

Bez opłat 2,00 zł 2,00 zł 0,50 2,00 zł

Wyszczególnienie czynności
Wiek posiadacza/

użytkownika* 
karty – do 26 lat

Wiek posiadacza/
użytkownika* 

karty – 
ukończone 26 lat

1 2 3 4

Inne czynności związane z kartą debetową

17 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 7,00 zł 7,00 zł

18 Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie lub wygenerowanie 
miniwyciągu (listy 10 ostatnich transakcji) w bankomatach 2,00 zł 2,00 zł

Do warunku zwolnienia z opłaty za kartę Dopasowaną Mastercard/Visa wliczane są również transakcje dokonane kartami „MasterCard Mobile 
debetowa/Visa-Mobile debetowa”

* Wiek posiadacza/ użytkownika weryfikowany jest: 
  • w przypadku opłaty za kartę – w miesiącu, którego dotyczy opłata 
  • w przypadku opłaty za wznowienie karty – w miesiącu, w którym karta traci ważność 
  • w przypadku pozostałych opłat – w dniu wskazanym w Taryfie jako dzień pobrania opłaty

Osiągnięcie określonego wieku w okresach wskazanych powyżej skutkuje pobraniem opłaty w wysokości obowiązującej dla nowego przedziału 
wiekowego.

1.  Podstawa prawna dokonania zmiany (z wyłączeniem zmian opisanych w pkt. 3-6 poniżej). 
pkt 12, ppkt. 5), lit. b) Postanowień Ogólnych  
pkt 12, ppkt 6), lit. d) Postanowień Ogólnych

2.  Okoliczności faktyczne, zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi (dotyczy pkt 1) – dostosowano nazwy 
usług świadczonych przez Bank do nazw wynikających z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie określenia wykazu usług reprezentatywnych, powiązanych 
z rachunkiem płatniczym (Dz. U. z 27 lipca 2017 r., poz. 1437) w związku z art. 32d Ustawy 
o usługach płatniczych (Dz. U.2017.2003 tj. z dnia 2017.10.27) zmienione zostały nazwy usług 
reprezentatywnych zgodnie z nowymi nazwami i definicjami. 
W związku z tym uległa również zmianie numeracja tabel i wierszy jak i ujednolicenie treści.  
Decyzja Zgodnie z danymi podanymi przez GUS w dniu 20 stycznia 2017 r. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2016 r. wyniosło 
4635,02 zł, zaś zgodnie z danymi podanymi 19 stycznia 2018 r. w grudniu 2017 r. wynosiło 
4972,92 zł. Oznacza to, iż wynagrodzenie wzrosło o 7,3%.

3.  Podstawa prawna dokonania zmiany w zakresie ujednolicenia stawek i wprowadzenia nowej 
prowizji za wypłatę gotówki w: „bankomatach sieci Millennium”, „bankomatach sieci PKO 
BP”, „bankomatach sieci Cashzone”, „w pozostałych bankomatach i terminalach w kraju”, 
„w bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą” (pkt. 3b-3f Tabeli 1b przed zmianą) 
w wysokości: 4% dla kart: MasterCard Mobile debetowa/Visa-Mobile debetowa, MasterCard 
Smartcard. Dla kart MasterCard walutowa w EUR / GBP/ USD stawki nie uległy zmianie.

  W Tabeli 2 po zmianach ujednolicono stawki i wprowadzono nową prowizję: „w bankomatach 
i terminalach poza siecią BZWBK24 w kraju i zagranicą (z wyłączeniem pkt 6)” w pkt. 5b. 
Pkt 12, ppkt. 2), lit. a) i b) Postanowień Ogólnych 
Pkt 12, ppkt. 3) Postanowień Ogólnych,

  WAŻNE: Pozycja „Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych” została wprowadzona ze względu na okoliczności w pkt 2., wysokość prowizji jest 
tożsama z wyżej opisaną prowizją.

4.  Okoliczności faktyczne, zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi (dotyczy pkt. 3) – wycofanie z Polski 
sieci bankomatów Cashzone oraz:

 1.  Wzrost kosztów obsługi obrotu gotówkowego.

 2.  Wzrost kosztów związanych z modernizacją, ulepszeniem sieci bankomatów i wpłatomatów 
BZWBK24.

 3.  Wzrost kosztów wynikających z dostosowania się Banku do zmian przepisów prawa m.in. 
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Rozdział III. USŁUGI BZWBK24

I.  Zmiana tytułu Rozdziału III
  Przed zmianą: Usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 

 Po zmianie: Usługi BZWBK24

  Podstawa prawna dokonania zmiany: 
Pkt 12, ppkt. 5), lit. b) Postanowień Ogólnych

  Okoliczności faktyczne, zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi: 
Dostosowanie nazwy usługi do nazwy wynikającej z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie określenia wykazu usług reprezentatywnych, powiązanych 
z rachunkiem płatniczym (Dz. U. z 27 lipca 2017 r., poz. 1437) w związku z art. 32d Ustawy 
o usługach płatniczych (Dz. U.2017.2003 t.j. z dnia 2017.10.27)

II.  Zmiana treści Rozdziału III
  Podstawa prawna dokonania zmiany: 

Pkt 12, ppkt. 5), lit. b) Postanowień Ogólnych

  Okoliczności faktyczne, zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi: 
Dostosowanie nazwy usługi do nazwy wynikającej z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie określenia wykazu usług reprezentatywnych, powiązanych 
z rachunkiem płatniczym (Dz. U. z 27 lipca 2017 r., poz. 1437) w związku z art. 32d Ustawy 
o usługach płatniczych (Dz. U.2017.2003 t.j. z dnia 2017.10.27). Zmianie nie uległy stawki opłat.

Przed zmianą

Wyszczególnienie czynności Stawka

1 Sms w ramach usługi BZWBK24sms

1.1 dla posiadaczy Konta<20 1 Bez opłat

1.2 dla klienta niebędącego posiadaczem Konta<20 0,50 zł

Wyszczególnienie czynności Pakiet MAXI Pakiet MINI

1 2 3 4

2 Pakiety Alerty24

2.1 dla klienta niebędącego posiadaczem Konta<20

2.1a  korzystanie z pakietu 9,00 zł Bez opłat

2.1b  wysłanie alertu w formie komunikatu SMS Bez opłat 0,30 zł

2.1c wysłanie alertu w formie komunikatu e-mail Bez opłat Bez opłat

2.2 dla posiadaczy Konta<20 1

2.2a  korzystanie z pakietu Bez opłat Bez opłat

2.2b  wysłanie alertu w formie komunikatu SMS Bez opłat Bez opłat

2.2c  wysłanie alertu w formie komunikatu e-mail Bez opłat Bez opłat

1 Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta <20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

Wyszczególnienie czynności Visa VIP Karta 
bankomatowa

MasterCard 
Mobile 

debetowa/
Visa- Mobile 
debetowa

MasterCard 
walutowa 
w EUR / 

GBP/ USD 
stawki 

w walucie 
karty

MasterCard 
Smartcard

1 2 3 4 5 6 7

7
Wygenerowanie nowego numeru PIN na 
wniosek Posiadacza w formie papierowej 
w placówce BZ WBK

Bez opłat 7,00 zł 7,00 zł 2,00 7,00 zł

8
zestawienie operacji (opłata dotyczy 
Posiadaczy, którzy otrzymują wyciąg do 
konta, do którego wydana jest karta)

Bez opłat 7,00 zł 7,00 zł 2,00 7,00 zł

9 Prowizja za transakcje typu Quasi Cash 4%  
min. 10 zł – 4%  

min. 10 zł
4%  

min. 2,50
4%  

min. 10,00 zł

10 Opłata za wznowienie karty 15,00 zł Bez opłat – 3,00 –

Po zmianie

Tabela 2

Wyszczególnienie czynności Visa VIP

MasterCard 
Mobile 

debetowa/
Visa- Mobile 
debetowa

MasterCard 
walutowa 
w EUR / 

GBP/ USD 
stawki 

w walucie 
karty

MasterCard 
Smartcard

1 2 3 4 5 6

Obsługa karty debetowej

1 Opłata miesięczna za kartę Bez opłat Bez opłat – Bez opłat

2 Opłata roczna za kartę – – 10,00 –

3 Wygenerowanie nowego numeru PIN na wniosek 
Posiadacza w formie papierowej w placówce BZ WBK Bez opłat 7,00 zł 2,00 7,00 zł

4
Przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej 
niż waluta rachunku (naliczana od wartości transakcji po 
przewalutowaniu na walutę rachunku)

2,8% 2,8% 2,8% 2,8%

Transakcje gotówkowe

5 Wypłata gotówki:

5a w bankomatach sieci BZWBK24 Bez opłat Bez opłat 0,25 Bez opłat

5b w bankomatach i terminalach poza siecią BZWBK24 w kraju 
i zagranicą (z wyłączeniem pkt 6) Bez opłat 4% 2,50 4%

5c w ramach usługi cash back 1,50 zł – – 1,50 zł

6 Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych Bez opłat 4% 2,50 4%

7 Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci BZWBK24 Bez opłat Bez opłat – Bez opłat

Transakcje bezgotówkowe

8 Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności bezgotówkowych Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

9 Prowizja za transakcje typu Quasi cash  
(z wyłączeniem pkt 10)

4% min. 
10,00 zł

4% min. 
10,00 zł

4% min.  
2,5

4% min. 
10,00 zł

10
Prowizja za transakcje typu Quasi cash – transgraniczna 
transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 
płatności bezgotówkowych

4% min. 
10,00 zł

4% min. 
10,00 zł

4% min.  
2,5

4% min. 
10,00 zł

Wydanie karty płatniczej

11 Opłata za wznowienie karty debetowej 15,00 zł – 3,00 –

Inne czynności związane z kartą debetową

12 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych Bez opłat 7,00 zł 2,00 7,00 zł

13 Sprawdzenie dostępnych środków lub wygenerowanie 
miniwyciągu (listy 10 ostatnich transakcji) w bankomatach Bez opłat 2,00 zł 0,50 2,00 zł
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4635,02 zł, zaś zgodnie z danymi podanymi 19 stycznia 2018 r. w grudniu 2017 r. wynosiło 
4972,92 zł. Oznacza to, iż wynagrodzenie wzrosło o 7,3%: 
–  dotyczy: 

usunięcia wiersza „przelew na rachunek lokaty terminowej w BZ WBK” oraz usunięcia kolumny 
„Konto oszczędnościowe w złotych” – przeniesienie jej do Części 2 – Usługi niebędące w bieżącej 
ofercie, Rozdz. IV – „Rachunki płatnicze-konta oszczędnościowe niebędące w ofercie”.

Przed zmianą

CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BĘDĄCE W BIEŻĄCEJ OFERCIE

ROZDZIAŁ IV. LOKATY TERMINOWE I KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE
 
LOKATY TERMINOWE

Wyszczególnienie czynności Stawka

1 2 3

1

Złożenie dyspozycji przelewu środków z rachunku lokaty na rachunek 
prowadzony w innym banku (dotyczy zadysponowania odsetkami lub 
kapitałem w terminach udostępniania odsetek lub z upływem okresu 
umownego)

7,00 zł

2 Przelew środków pochodzących z likwidacji rachunku lokaty przed upływem 
okresu umownego na rachunek prowadzony w innym banku 7,00 zł

3 Wyciąg z rachunku

3a eWyciąg / wyciąg w bankowości elektronicznej BZWBK24 Bez opłat

3b w formie papierowej Bez opłat

3c duplikat wyciągu 5,00 zł

„KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE”

TABELA 1

Wyszczególnienie czynności
Konto oszczęd-

nościowe 
w złotych

 Konto oszczęd-
nościowe VIP  

(w tym rachunki 
prowadzone do 

dnia 31.07.2016 r. 
pod nazwą Konto 
oszczędnościowe 

a la Lokata) 

Konto oszczęd-
nościowe 

w walutach 
obcych

1 2 3 4 5

1 Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

2 Wypłata gotówki w placówce BZ WBK Bez opłat Bez opłat Bez opłat

3

Transakcje:  
 Przelew na rachunek w BZ WBK,  
 Przelew na rachunek w innym banku w systemach*: 
   ELIXIR, Express ELIXIR, BlueCash, 
 Przelew24*,  
 Polecenie zapłaty*.

3.1 Pierwsza transakcja w miesiącu kalendarzowym Bez opłat 20,00 zł Bez opłat

3.2 każda kolejna w miesiącu kalendarzowym 10,00 zł 20,00 zł 10,00 zł

4 Zlecenie stałe 

4.1 Zlecenie stałe na rachunek w BZ WBK 10,00 zł 20,00 zł 10,00 zł 

4.2 Zlecenie stałe na rachunek w innym banku 10,00 zł 20,00 zł –

5 Przelew w systemie SORBNET 35,00 zł 35,00 zł –

6 Przelew na rachunek lokaty terminowej w BZ WBK Bez opłat Bez opłat Bez opłat

7 Wyciąg z rachunku 

Po zmianie

Wyszczególnienie czynności Stawka

1 2 3

1 Powiadamianie SMS w ramach usługi BZWBK24 sms 1 0,50 zł

2 Powiadamianie SMS w ramach usługi Alerty24 1

2.1 korzystanie z pakietu MAXI 9,00 zł

2.2 wysłanie alertu w formie Powiadamiania SMS w ramach pakietu MINI 0,30 zł

1 Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta <20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

Rozdział IV. RACHUNKI PŁATNICZE – KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE

I.  Zmiana tytułu Rozdziału IV
 1.  Podstawa prawna dokonania zmiany: 

pkt 12, ppkt. 5), lit. b) Postanowień Ogólnych oraz 
pkt 12, ppkt 6), lit. d) Postanowień Ogólnych

 2.  Okoliczności faktyczne, zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi: 
Dostosowanie nazwy usługi do nazwy wynikającej z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie określenia wykazu usług reprezentatywnych, powiązanych 
z rachunkiem płatniczym (Dz. U. z 27 lipca 2017 r., poz. 1437) w związku z art. 32d Ustawy 
o usługach płatniczych (Dz. U.2017.2003 t.j. z dnia 2017.10.27) oraz Usunięcie zapisu dotyczącego 
lokat terminowych – decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS w dniu 20 stycznia 2017 r. 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
w grudniu 2016 r. wyniosło 4635,02 zł, zaś zgodnie z danymi podanymi 19 stycznia 2018 r. 
w grudniu 2017 r. wynosiło 4972,92 zł. Oznacza to, iż wynagrodzenie wzrosło o 7,3%.

II.  Usunięcie TABELI „LOKATY TERMINOWE”
 1.  Podstawa prawna dokonania zmiany: 

Pkt. 12, ppkt. 6), lit. d) Postanowień Ogólnych

 2.  Okoliczności faktyczne, zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi: 
Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS w dniu 20 stycznia 2017 r. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2016 r. wyniosło 
4635,02 zł, zaś zgodnie z danymi podanymi 19 stycznia 2018 r. w grudniu 2017 r. wynosiło 
4972,92 zł. Oznacza to, iż wynagrodzenie wzrosło o 7,3%:

III.  Zmiany w TABELI 1 i 2
 1.  Podstawa prawna dokonania zmiany: 

Pkt 12, ppkt. 5), lit. b) Postanowień Ogólnych 
Pkt. 12, ppkt. 3) oraz pkt 12, ppkt. 6), lit. d) Postanowień Ogólnych

 2.  Okoliczności faktyczne, zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi: 
Dostosowanie nazwy usługi do nazwy wynikającej z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie określenia wykazu usług reprezentatywnych, powiązanych 
z rachunkiem płatniczym (Dz. U. z 27 lipca 2017 r., poz. 1437) w związku z art. 32d Ustawy 
o usługach płatniczych (Dz. U.2017.2003 t.j. z dnia 2017.10.27) oraz dostosowanie do zmiany 
konkurencyjności na rynku usług finansowych.

   Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS w dniu 20 stycznia 2017 r. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2016 r. wyniosło 
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Po zmianie

CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BĘDĄCE W BIEŻĄCEJ OFERCIE

ROZDZIAŁ IV. RACHUNKI PŁATNICZE – KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE
 
TABELA 1

Wyszczególnienie czynności

Konto 
oszczędnościowe VIP  

(w tym rachunki 
prowadzone do dnia 

31.07.2016 r. pod nazwą 
Konto oszczędnościowe 

a la Lokata)

Konto 
oszczędnościowe 

w walutach obcych 2

1 2 3 4

1 Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie) Bez opłat 1,00 zł

2 Wypłata gotówki w placówce BZ WBK Bez opłat Bez opłat

3

Transakcje:  
 Polecenie przelewu wewnętrznego,  
 Polecenie przelewu wewnętrznego – Przelew24, 
 Polecenie przelewu:  
  – przelew ELIXIR 1,  
  – przelew Express ELIXIR 1,  
  – przelew BlueCash 1,  
 Polecenie zapłaty.

3.1 Pierwsza transakcja w miesiącu kalendarzowym 20,00 zł Bez opłat

3.2 każda kolejna w miesiącu kalendarzowym 20,00 zł 10,00 zł

4 Zlecenie stałe 

4.1 na rachunek w BZ WBK 20,00 zł 10,00 zł 

4.2 na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż BZ WBK 20,00 zł –

5 Polecenie przelewu – przelew SORBNET 1 35,00 zł –

6 Wyciąg z rachunku 

6.1 eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym usługę 
bankowości elektronicznej (BZWBK24 internet/mobile) Bez opłat Bez opłat

6.2 wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej 

6.2a   klientom nieposiadającym usługi bankowości elektronicznej  
(BZWBK24 internet/mobile) Bez opłat Bez opłat

6.2b   klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej  
(BZWBK24 internet/mobile) Bez opłat Bez opłat

6.3 wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu  
lub po każdej zmianie salda 5,00 zł 5,00 zł

6.4 duplikat wyciągu 5,00 zł 5,00 zł

7 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych  
– historia obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)

7.1 klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej (BZWBK24 
internet/mobile) 10,00 zł 10,00 zł

7.2
klienta nieposiadającego usługi bankowości elektronicznej (BZWBK24 
internet/mobile), gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca 
kalendarzowego

Bez opłat Bez opłat

7.3
klienta nieposiadającego usługi bankowości elektronicznej (BZWBK24 
internet/mobile), gdy historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni 
miesiąc kalendarzowy

10,00 zł 10,00 zł

1 przelew krajowy w złotych.

2 z konta nie można realizować: polecenia przelewu, polecenia przelewu wewnętrznego – Przelew24, polecenia zapłaty.

Wyszczególnienie czynności
Konto oszczęd-

nościowe 
w złotych

 Konto oszczęd-
nościowe VIP  

(w tym rachunki 
prowadzone do 

dnia 31.07.2016 r. 
pod nazwą Konto 
oszczędnościowe 

a la Lokata) 

Konto oszczęd-
nościowe 

w walutach 
obcych

1 2 3 4 5

7.1 eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym 
usługę BZWBK24 internet Bez opłat Bez opłat Bez opłat

7.2 wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej 

7.2a  klientom nie posiadającym usługi BZWBK24 internet Bez opłat Bez opłat Bez opłat

7.2b  klientom posiadającym usługę BZWBK24 internet Bez opłat Bez opłat Bez opłat

7.3 wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej 
zmianie salda 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

7.4 duplikat wyciągu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

8 Sporządzenie historii obrotów na rachunku (za każdy 
rozpoczęty miesiąc)

8.1 klienta posiadającego usługę BZWBK24 internet 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

8.2 klienta nie posiadającego usługi BZWBK24 internet, gdy historia 
dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego Bez opłat Bez opłat Bez opłat

8.3 klienta nie posiadającego usługi BZWBK24 internet, gdy historia 
dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

* Z Konta oszczędnościowego w walutach obcych nie można realizować: przelewu na rachunek w innym banku, polecenia zapłaty, usługi Przelew24

TABELA 2

Wyszczególnienie czynności Konto Max 
oszczędnościowe

Konto 
systematyczne

mobilne Konto 
oszczędnościowe

1 2 3 4 5

1 Prowadzenie rachunku (miesięcznie) Bez opłat Bez opłat Bez opłat

2

Transakcje: 
 Przelew na rachunek w BZ WBK,  
 Przelew na rachunek w innym banku w systemach:  
  ELIXIR, Express ELIXIR, BlueCash, 
 Przelew24,  
 Polecenie zapłaty, 
 Wypłaty gotówki.

2.1 Pierwsza transakcja w miesiącu kalendarzowym Bez opłat Bez opłat Bez opłat

2.2 każda kolejna transakcja w miesiącu kalendarzowym 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

3 Zlecenie stałe 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

4 Przelew w systemie SORBNET 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł

5 Przelew na rachunek lokaty terminowej w BZ WBK Bez opłat Bez opłat Bez opłat

6 Wyciąg z rachunku 

6.1 eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym 
usługę BZWBK24 internet Bez opłat Bez opłat Bez opłat

6.2 wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej 

6.2a klientom nie posiadającym usługi BZWBK24 internet Bez opłat Bez opłat Bez opłat

6.2b klientom posiadającym usługę BZWBK24 internet Bez opłat Bez opłat Bez opłat

6.3 wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej 
zmianie salda 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

6.4 duplikat wyciągu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

7 Sporządzenie historii obrotów na rachunku (za każdy 
rozpoczęty miesiąc)

7.1 klienta posiadającego usługę BZWBK24 internet 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

7.2 klienta nie posiadającego usługi BZWBK24 internet, gdy historia 
dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego Bez opłat Bez opłat Bez opłat

7.3 klienta nie posiadającego usługi BZWBK24 internet, gdy historia 
dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł
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Tabela 1

Wiersz 6: Przelew 
na rachunek 
lokaty terminowej 
w BZ WBK

Zapis brzmiał: „Przelew 
na rachunek lokaty 
terminowej w BZ WBK”

Brak wiersza
pkt 12, 
ppkt 6), 
lit. d)

Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS 
w dniu 20 stycznia 2017 r. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłat nagród z zysku w grudniu 2016 r. wyniosło 
4635,02 zł, zaś zgodnie z danymi podanymi 
19 stycznia 2018 r. w grudniu 2017 r. wynosiło 
4972,92 zł. Oznacza to, iż wynagrodzenie wzrosło 
o 7,3% Usunięcie wiersza 6 Stąd zmiana numeracji: 
Wiesz 7. staje się wierszem 6.

Tabela 2

Wiersz 4: Polecenie 
przelewu – przelew 
SORBNET 1 

Kolumna 4: Konto 
systematyczne

Zapis brzmiał: 
„35,00 zł”

Nowe brzmienie: 
„20,00 zł”

pkt. 12, 
ppkt 3)

obniżenie opłaty – zmiana zapisu na korzyść klienta 
z uwagi na zmianę konkurencyjności rynku

Tabela 2

Wiersz 5:  
Przelew na 
rachunek lokaty 
terminowej 
w BZ WBK

Wiersz 5:  
Przelew na rachunek 
lokaty terminowej 
w BZ WBK

Brak wiersza
pkt 12, 
ppkt 6), 
lit. d)

Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS 
w dniu 20 stycznia 2017 r. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłat nagród z zysku w grudniu 2016 r. wyniosło 
4635,02 zł, zaś zgodnie z danymi podanymi 
19 stycznia 2018 r. w grudniu 2017 r. wynosiło 
4972,92 zł. Oznacza to, iż wynagrodzenie wzrosło 
o 7,3% Usunięcie wiersza 5.

Stąd zmiana numeracji: Wiesz 6. staje się 
wierszem 5.

Tabela 2

Wiersz 6.3: 
wysyłany listem 
zwykłym częściej 
niż raz w miesiącu 
lub po każdej 
zmianie salda 

Wiersz 6.4: duplikat 
wyciągu

Kolumna 4: Konto 
systematyczne

Zapis brzmiał: 
„5,00 zł”

Nowe brzmienie: 
„Bez opłat”

pkt 12, 
ppkt 3)

Zmiana zapisu na korzyść klienta – obniżenie opłaty 
– z uwagi na zmianę konkurencyjności rynku.

Tabela 2

Wiersz 7.1

Wiersz 7.3

Kolumna 4: Konto 
systematyczne

Zapis brzmiał:

Wiersz 7.1: klienta 
posiadającego usługę 
BZWBK24 internet – 10 
,00 zł

Wiersz 7.3: klienta 
nieposiadającego usługi 
BZWBK24 internet, 
gdy historia dotyczy 
miesiąca innego niż 
poprzedni miesiąc 
kalendarzowy – 10,00 zł

Nowe brzmienie:

Wiersz 7.1: klienta 
posiadającego 
usługę bankowości 
elektronicznej 
(BZWBK24 internet/
mobile) – Bez opłat

Wiersz 7.3: klienta 
nieposiadającego 
usługi bankowości 
elektronicznej 
(BZWBK24 internet/
mobile), gdy historia 
dotyczy miesiąca innego 
niż poprzedni miesiąc 
kalendarzowy – Bez 
opłat

pkt 12, 
ppkt 3)

Zmiana zapisu na korzyść klienta – obniżenie opłaty 
– z uwagi na zmianę konkurencyjności rynku.

Dostosowanie nazw usług świadczonych przez 
Bank do nazw wynikających z rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 
2017 r. w sprawie określenia wykazu usług 
reprezentatywnych, powiązanych z rachunkiem 
płatniczym (Dz. U. z 27 lipca 2017 r., poz. 1437) 
w związku z art. 32 d ustawy o usługach płatniczych 
(Dz. U.2017.2003 tj. z dnia 2017.10.27).

TABELA 2

Wyszczególnienie czynności Konto Max 
oszczędnościowe

Konto 
systematyczne

mobilne Konto 
oszczędnościowe

1 2 3 4 5

1 Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie) Bez opłat Bez opłat Bez opłat

2

Transakcje: 
Polecenie przelewu wewnętrznego, 
Polecenie przelewu wewnętrznego – Przelew24,  
Polecenie przelewu: 
 – przelew ELIXIR 1, 
 – przelew Express ELIXIR 1, 
 – przelew BlueCash 1,  
Polecenie zapłaty, 
Wypłata gotówki w placówce BZ WBK.

2.1 Pierwsza transakcja w miesiącu kalendarzowym Bez opłat Bez opłat Bez opłat

2.2 każda kolejna transakcja w miesiącu kalendarzowym 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

3 Zlecenie stałe 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

4 Polecenie przelewu – przelew SORBNET 1 35,00 zł 20,00 zł 35,00 zł

5 Wyciąg z rachunku

5.1
eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom posiadającym 
usługę bankowości elektronicznej (BZWBK24internet/mobile) Bez opłat Bez opłat Bez opłat

5.2 wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

5.2a   klientom nie posiadającym usługi bankowości elektronicznej 
(BZWBK24 internet/mobile) Bez opłat Bez opłat Bez opłat

5.2b   klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej 
(BZWBK24 internet/mobile) Bez opłat Bez opłat Bez opłat

5.3 wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej 
zmianie salda 5,00 zł Bez opłat 5,00 zł

5.4 duplikat wyciągu 5,00 zł Bez opłat 5,00 zł

6 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – historia 
obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)

6.1 klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej (BZWBK24 
internet/mobile) 10,00 zł Bez opłat 10,00 zł

6.2
klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej 
(BZWBK24 internet/mobile), gdy historia dotyczy poprzedniego 
miesiąca kalendarzowego

Bez opłat Bez opłat Bez opłat

6.3
klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej 
(BZWBK24 internet/mobile), gdy historia dotyczy miesiąca innego 
niż poprzedni miesiąc kalendarzowy

10,00 zł Bez opłat 10,00 zł

1 przelew krajowy w złotych.

Tabela 1
Kolumna 3: Konto 
oszczędnościowe 
w złotych

Brak kolumny
pkt 12, 
ppkt 6), 
lit. d)

W związku z wycofaniem z dniem 08.08.2018 
r. z oferty: konta oszczędnościowego w złotych, 
kolumna zostanie usunięta z Tabeli w Części 1 
i przeniesiona do Części 2 USŁUGI WYCOFANE 
Z OFERTY, ROZDZIAŁ IV RACHUNKI PŁATNICZE 
– KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE NIEBĘDĄCE 
W OFERCIE. Zostanie one umieszczone w Tabeli 
nr 1, w której kolumna 4 zachowuje brzmienie jak 
dotychczas w Tabeli w Części 1.

Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS 
w dniu 20 stycznia 2017 r. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłat nagród z zysku w grudniu 2016 r. wyniosło 
4635,02 zł, zaś zgodnie z danymi podanymi 
19 stycznia 2018 r. w grudniu 2017 r. wynosiło 
4972,92 zł. Oznacza to, iż wynagrodzenie wzrosło 
o 7,3%
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Dotychczasowy 
wiersz 12 
(wyodrębniono 
wiersze zgodnie 
z zmienioną 
numeracją 11a 
i 11b)

Dotyczy karty Visa Platinum. 

Zapis brzmiał: 
Wiersz 12 
Usługa Priority Pass – 125 zł 1)

Przypis: 
  1) Opłata za wejście do 

saloniku lotniskowego, 
pobierana każdorazowo 
za wizytę od każdej 
osoby. Zwolnione 
z opłaty są cztery pierwsze 
wejścia w danym roku 
kalendarzowym.

Dotyczy karty Visa Platinum. 

Zapis otrzymał brzmienie:  
Wiersz 11 
Usługa Priority Pass  
Wiersz 11a 
Karta główna – 125 zł 2) 
Wiersz 11b 
Karta dodatkowa – 125 zł 3)

Przypis 1 otrzymał nr 2, 
dodano przypis nr 3: 
  2) Opłata za wejście do 

saloniku lotniskowego, 
pobierana każdorazowo 
za wizytę od każdej 
osoby. Zwolnione 
z opłaty są cztery pierwsze 
wejścia w danym roku 
kalendarzowym. 
3) Opłata za wejście do 
saloniku lotniskowego, 
pobierana każdorazowo za 
wizytę od każdej osoby.

pkt 12, 
ppkt 4)

Wdrożenie nowej usługi Priority Pass dla 
użytkowników kart dodatkowych Visa 
Platinum.

Dotychczasowy 
wiersz 13

Dotyczy wszystkich kart 
w Tabeli. 

Zapis brzmiał: 
Sprawdzenie w bankomacie 
kwoty dostępnych środków 
– 2,00 zł

Dotyczy wszystkich kart 
w Tabeli. 

Zapis otrzymał brzmienie: 
Sprawdzenie w bankomacie 
kwoty dostępnych środków 
– Bez opłat

pkt 12, 
ppkt 3)

Obniżenie opłaty ze względu zmiany 
konkurencyjności na rynku usług 
finansowych,

ROZDZIAŁ VI. KREDYTY

KREDYTY HIPOTECZNE

1.  Podstawa prawna dokonania zmiany 
pkt 12, ppkt 6), lit d) Postanowień Ogólnych

2.  Okoliczności faktyczne, zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi – Usunięcie zapisów, które 
nie mają już zastosowania dla kredytów i pożyczek hipotecznych o stałej stopie. Decyzja zgodnie 
z danymi podanymi przez GUS w dniu 20 stycznia 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2016 r. wyniosło 4635,02 zł, zaś 
zgodnie z danymi podanymi 19 stycznia 2018 r. w grudniu 2017 r. wynosiło 4972,92 zł. Oznacza to, iż 
wynagrodzenie wzrosło o 7,3%

Przed zmianą:

2

Spłata całości lub części kredytu przed terminem (od kwoty 
wcześniejszej spłaty)
Dotyczy kredytu mieszkaniowego, mieszkaniowego o stałej stopie 
procentowej z dopłatami do oprocentowania, mieszkaniowego 
z dotacją NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu, 
mieszkaniowego Mieszkanie dla Młodych, konsolidacyjnego, 
inwestorskiego, pożyczki hipotecznej, Business Locum

2a o stopie stałej 3% lub wysokość stawki określona w umowie

2b o stopie zmiennej Bez opłat lub wysokość stawki określona w umowie

Rozdział V. Karty kredytowe

„ZWOLNIENIA”

dla kolumn 3-6  
(pod wierszem 1.1)

Dotyczy wszystkich kart 
z wyłączeniem: Visa-Mobile 
kredytowa/ MasterCard 
Mobile kredytowa.

Zapis brzmiał: 
Opłata z pkt. 1.1. nie jest 
pobierana pod warunkiem 
dokonania (i nieodwołania) 
minimum 5 transakcji 
(z wyjątkiem przelewów 
z rachunku karty kredytowej) 
w ciągu 3 miesięcy od dnia 
podjęcia pozytywnej decyzji 
o wydaniu karty.

Dotyczy wszystkich kart 
z wyłączeniem: Visa-Mobile 
kredytowa/ MasterCard 
Mobile kredytowa.

Zapis otrzymał brzmienie: 
Opłata z pkt. 1.1. nie jest 
pobierana pod warunkiem 
dokonania (i nieodwołania) 
minimum 10 transakcji 
(z wyjątkiem przelewów 
z rachunku karty kredytowej) 
w ciągu3 miesięcy od dnia 
podjęcia pozytywnej decyzji 
o wydaniu karty.

pkt 12, 
ppkt 6), 
lit. d)

Podniesienie ilości transakcji z 5 na 10 
uprawniających do zwolnienia z opłaty 
rocznej za kartę w pierwszym roku.

Decyzja Zgodnie z danymi podanymi 
przez GUS w dniu 20 stycznia 2017 r. 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku w grudniu 2016 r. 
wyniosło 4635,02 zł, zaś zgodnie 
z danymi podanymi 19 stycznia 2018 r. 
w grudniu 2017 r. wynosiło 4972,92 zł. 
Oznacza to, iż wynagrodzenie wzrosło 
o 7,3%.

„ZWOLNIENIA”

dla kolumn 3-6  
(pod wierszem 3.2)

Dotyczy wszystkich kart 
z wyłączeniem: Visa-Mobile 
kredytowa/ MasterCard 
Mobile kredytowa.

Zapis brzmiał: 
Opłaty z pkt. 2.1. i 3.1 nie są 
pobierane pod warunkiem 
dokonania (i nieodwołania) 
w poprzednim miesięcznym 
cyklu rozliczeniowym 
minimum 5 transakcji 
wykonanych daną 
kartą(z wyjątkiem przelewów 
z rachunku karty kredytowej)

Dotyczy wszystkich kart 
z wyłączeniem: Visa-Mobile 
kredytowa/ MasterCard 
Mobile kredytowa.

Zapis otrzymał brzmienie: 
Opłaty z pkt. 2.1. i 3.1 nie są 
pobierane pod warunkiem 
dokonania (i nieodwołania) 
w poprzednim miesięcznym 
cyklu rozliczeniowym 
minimum 10 transakcji 
wykonanych daną kartą 
(z wyjątkiem przelewów 
z rachunku karty kredytowej)

pkt 12, 
ppkt 6), 
lit. d)

Podniesienie ilości transakcji z 5 na 10 
uprawniających do zwolnienia z opłaty 
miesięcznej za kartę w kolejnych latach.

Decyzja Zgodnie z danymi podanymi 
przez GUS w dniu 20 stycznia 2017 r. 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku w grudniu 2016 r. 
wyniosło 4635,02 zł, zaś zgodnie zdanymi 
podanymi 19 stycznia 2018 r. w grudniu 
2017 r. 4972,92 zł. Oznacza to, iż 
wynagrodzenie wzrosło o 7,3%.

Połączono wiersz 
7 i 7.1

(pozostał wiersz 7).

Dotyczy wszystkich kart 
z Tabeli. Zapis brzmiał:

Wiersz 7 
Przelew z rachunku karty 
kredytowej złożony 

Wiersz 7.1 
za pośrednictwem usług 
BZWBK24 (od kwoty 
przelewu)

Opłata nie dotyczy: 
Visa-Mobile kredytowa/ 
MasterCard Mobile 
kredytowa

Dotyczy wszystkich kart 
z Tabeli. 

Zapis otrzymał brzmienie: 

Wiersz7 
Przelew z rachunku karty 
kredytowej złożony za 
pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 
(BZWBK24 internet/mobile) – 
od kwoty przelewu 1

Dodano przypis pod tabelą: 
1)  Złożenie dyspozycji 

pierwszego przelewu 
w dniu złożenia wniosku 
o kartę kredytową jest 
bezpłatne (pod warunkiem 
otrzymania pozytywnej 
decyzji kredytowej)

Opłata nie dotyczy: 
Visa-Mobile kredytowa/ 
MasterCard Mobile 
kredytowa

pkt 12, 
ppkt 5), 
lit. b)

.

Doprecyzowanie i uproszczenie zapisu 
w zakresie pobierania opłaty za przelew 
z karty kredytowej (bez zmiany stawki).

Dostosowanie nazw usług świadczonych 
przez Bank do nazw wynikających 
z rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. 
w sprawie określenia wykazu usług 
reprezentatywnych, powiązanych 
z rachunkiem płatniczym (Dz. U. z 27 
lipca 2017 r., poz. 1437) w związku z art. 
32 d ustawy o usługach płatniczych (Dz. 
U.2017.2003 tj. z dnia 2017.10.27).

Wiersz 8

Dotyczy wszystkich kart 
z Tabeli (z wyłączeniem 
Visa- Mobile kredytowa/
MasterCard Mobile 
kredytowa).

Zapis brzmiał: 
Zmiana typu karty na wniosek 
klienta – 12,00 zł

Dotyczy wszystkich kart 
z Tabeli (z wyłączeniem 
Visa-Mobile kredytowa/
MasterCard Mobile 
kredytowa).

Zapis otrzymał brzmienie: 
Zmiana typu karty na wniosek 
klienta – 9,00 zł

pkt. 12, 
ppkt 3)

Obniżenie opłaty ze względu zmiany 
konkurencyjności na rynku usług 
finansowych.

Wiersz 10

Dotyczy wszystkich kart 
z Tabeli.

Zapis brzmiał: 
Kopia zestawienia operacji

Dotyczy wszystkich kart 
z Tabeli.

Usunięto zapis. 
Każdy kolejny wiersz otrzymał 
numeracje o jeden mniejszą.

pkt. 12, 
ppkt 3)

Zniesienie opłaty dla wszystkich 
kart w Tabeli ze względu zmiany 
konkurencyjności na rynku usług 
finansowych.
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Po zmianie

KREDYT W RACHUNKU PŁATNICZYM – LIMIT KREDYTOWY W KONCIE OSOBISTYM

TABELA 1

Dotyczy rachunków płatniczych wymienionych w części 1, rozdział I oraz w części 2, rozdział I, tabela 1, 2, 
3, 4, 5.

Wyszczególnienie czynności Kredyt w Koncie 
VIP, Koncie 24 VIP

Kredyt 
w Ekstrakoncie: 
Profil Aktywny, 

Ambitny, 
Zdobywcy

Kredyt 
w pozostałych 

kontach

1 2 3 4 5

1 Udzielenie kredytu 0,5%;  
min 50,00 zł Bez opłat 1%;  

min 50,00 zł

2 Udzielenie kredytu za pośrednictwem usług BZWBK24 Bez opłat Bez opłat Bez opłat

3 Podwyższenie kwoty kredytu (od kwoty podwyższenia) 0,5%;  
min 50,00 zł Bez opłat 1,5%;  

min 50,00 zł

4 Podwyższenie kwoty kredytu (od kwoty podwyższenia) za 
pośrednictwem usług BZWBK24 Bez opłat Bez opłat Bez opłat

5 Odnowienie (od kwoty odnowienia) 1%, min 50,00 zł Bez opłat 1%, min 50,00 zł

6 Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek 
kredytobiorcy w trybie:

6a aneksu do umowy 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

6b porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności 
w windykacji (w okresie wypowiedzenia umowy kredytowej) Bez opłat – Bez opłat

Rozdział VII. CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM

1.  Podstawa prawna dokonania zmiany 
Pkt 12, ppkt 5), lit. b) Postanowień Ogólnych

2.  Okoliczności faktyczne, zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi – dostosowano nazwy usług 
świadczonych przez Bank do nazw wynikających z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
14 lipca 2017 r. w sprawie określenia wykazu usług reprezentatywnych, powiązanych z rachunkiem 
płatniczym (Dz. U. z 27 lipca 2017 r., poz. 1437) w związku z art. 32d Ustawy o usługach płatniczych 
( Dz.U.2017.2003 t.j. z dnia 2017.10.27) zmienione zostały nazwy usług reprezentatywnych zgodnie 
z nowymi nazwami i definicjami. W związku z tym uległa również zmianie numeracja tabel i wierszy. 
Zmianie nie uległy stawki opłat.

Po zmianie:

2

Spłata całości lub części kredytu przed terminem (od kwoty 
wcześniejszej spłaty)
Dotyczy kredytu mieszkaniowego, mieszkaniowego o stałej stopie 
procentowej z dopłatami do oprocentowania, mieszkaniowego 
z dotacją NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu, 
mieszkaniowego Mieszkanie dla Młodych, konsolidacyjnego, 
inwestorskiego, pożyczki hipotecznej, Business Locum

Bez opłat lub wysokość stawki określona 
w umowie

LIMITY 
KREDYTOWE

Tabela 1

LIMITY 
KREDYTOWE

zgodnie z tabelą 
poniżej

KREDYT W RACHUNKU 
PŁATNICZYM – 
LIMIT KREDYTOWY 
W KONCIE OSOBISTYM

zgodnie z tabelą poniżej

pkt 12, 
ppkt 5), 
lit. b)

Dostosowanie nazw usług świadczonych przez Bank do 
nazw wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie określenia 
wykazu usług reprezentatywnych, powiązanych 
z rachunkiem płatniczym (Dz. U. z 27 lipca 2017 r., poz. 
1437) w związku z art. 32 d ustawy o usługach płatniczych 
(Dz. U.2017.2003 tj. z dnia 2017.10.27).

1.  Podstawa prawna dokonania zmiany 
pkt 12, ppkt 5), lit. b) Postanowień Ogólnych

2.  Okoliczności faktyczne, zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi – dostosowano nazwy usług 
świadczonych przez Bank do nazw wynikających z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
14 lipca 2017 r. w sprawie określenia wykazu usług reprezentatywnych, powiązanych z rachunkiem 
płatniczym (Dz. U. z 27 lipca 2017 r., poz. 1437) w związku z art. 32d Ustawy o usługach płatniczych 
( Dz.U.2017.2003 t.j. z dnia 2017.10.27) zmienione zostały nazwy usług reprezentatywnych zgodnie 
z nowymi nazwami i definicjami. W związku z tym uległa również zmianie numeracja tabel i wierszy. 
Zmianie nie uległy stawki opłat.

Przed zmianą

LIMITY KREDYTOWE

TABELA 1

Dotyczy limitów do rachunków wymienionych w części 1, rozdział I oraz w części 2, rozdział I, tabela 1, 2, 
3, 4, 4 c.d. i w załączniku nr 1.

Wyszczególnienie czynności Limit w Koncie 
VIP, Koncie 24 VIP

Limit w rachunku 
Ekstrakonto: 

Profil Aktywny, 
Ambitny, 
Zdobywcy

Limit 
w pozostałych 

kontach

1 2 3 4 5

1 Udzielenie kredytu 0,5%;  
min 50,00 zł Bez opłat 1%;  

min 50,00 zł

2 Udzielenie kredytu za pośrednictwem usług BZWBK24 Bez opłat Bez opłat Bez opłat

3 Podwyższenie kwoty kredytu (od kwoty podwyższenia) 0,5%;  
min 50,00 zł Bez opłat 1,5%;  

min 50,00 zł

4 Podwyższenie kwoty kredytu (od kwoty podwyższenia)  
za pośrednictwem usług BZWBK24 Bez opłat Bez opłat Bez opłat

5 Odnowienie (od kwoty odnowienia) 1%, min 50,00 zł Bez opłat 1%, min 50,00 zł

6 Zmiana pozostałych warunków umowy na wniosek 
kredytobiorcy w trybie:

6a aneksu do umowy 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

6b porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności 
w windykacji (w okresie wypowiedzenia umowy kredytowej) Bez opłat – Bez opłat
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Po zmianie

TABELA

Wyszczególnienie czynności Stawka

1 2 3

1 Zlecenia płatnicze kierowane na rachunek prowadzony przez dostawcę 
innego niż BZ WBK

1.1 Polecenie przelewu SEPA

1.1.1   złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (BZWBK24 internet) 8,00 zł 1

1.1.2   z  łożone w oddziale BZ WBK 0,25%; min 28,50 zł; max. 200,00 zł 1

1.2 Polecenie przelewu w walucie obcej (kierowane na rachunek prowadzony w Polsce 
przez dostawcę innego niż BZ WBK z wyłączeniem euro)

1.2.1   złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (BZWBK24 internet) 0,2%; min 20,00 zł; max. 200,00 zł 1

1.2.2   złożone w oddziale BZ WBK 0,25%; min 28,50 zł; max. 200,00 zł 1

1.3 Polecenie przelewu

1.3.1   przelew krajowy w euro, inny niż polecenie przelewu SEPA, kierowany na 
rachunek prowadzony w Polsce przez dostawcę innego niż BZ WBK

1.3.1.1    złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (BZWBK24 
internet) 0,2%; min 20,00 zł; max. 200,00 zł 1

1.3.1.2    złożone w oddziale BZ WBK 0,25%; min 28,50 zł; max. 200,00 zł 1

1.3.2   przelew zagraniczny, inny niż polecenie przelewu SEPA, kierowany na rachunek 
prowadzony za granicą przez dostawcę innego niż BZ WBK

1.3.2.1    złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (BZWBK24 
internet) 0,2%; min 20,00 zł; max. 200,00 zł 1

1.3.2.2    złożone w oddziale BZ WBK 0,25%; min 28,50 zł; max. 200,00 zł 1

1.4 Opłaty i prowizje dodatkowe do zleceń płatniczych wymienionych w pkt 1.2 i w pkt. 
1.3

1.4.1

  w trybie pilnym (dostępny dla zlecenia w walutach: EUR – kierowanego na 
rachunek prowadzony w kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, USD, 
GBP, PLN) – zlecenie złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 
(BZWBK24 internet)lub w oddziale BZ WBK

0,1%; min 4,75 zł; max. 90,00 zł 1

1.4.2   w trybie ekspresowym ( dostępny dla zlecenia w walutach: EUR, USD, GBP, PLN) – 
zlecenie złożone:

1.4.2.1    za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej (BZWBK24 internet) 0,2%; min 9,50 zł; max. 180,00 zł 1

1.4.2.2    w oddziale BZ WBK 0,3% min 20,00 zł max. 180,00 zł 1

1.4.3   z opcją kosztową OUR (zryczałtowana opłata, gdy koszty banków pośredniczących 
i banku odbiorcy ponosi zleceniodawca) 40,00 zł 1

1.5 Wydanie kopii komunikatu dotyczącego zleceń płatniczych wymienionych w pkt 
1.1, 1.2, 1.3 15,00 zł 1

1.6

Czynności niestandardowe dotyczące zleceń płatniczych wymienionych w pkt 
1.1, 1.2, 1.3 – zlecenie: potwierdzenia uznania rachunku odbiorcy na podstawie 
transakcji płatniczej wysłanej z BZ WBK, zmiany szczegółów transakcji płatniczej 
wysłanej z BZ WBK, anulowania transakcji płatniczej wysłanej z BZ WBK. Opłata 
pobierana jest za każdą czynność.

50,00 zł + koszty banków trzecich 1

1.7 Odwołanie transakcji płatniczej wymienionej w pkt 1.1, 1.2, 1.3, która nie została 
wysłana z BZ WBK 25 zł 1

1.8 Zwrot transakcji płatniczej wysłanej z BZ WBK wykonany przez bank trzeci 50,00 zł + koszty banków trzecich 1

2 Uznanie rachunku odbiorcy w BZ WBK na podstawie zlecenia płatniczego 
otrzymanego od dostawcy innego niż BZ WBK

2.1 Na podstawie zlecenia płatniczego otrzymanego w dowolnej walucie z zagranicy 
lub walucie obcej od dostawcy w Polsce

2.1.1   SEPA 5,00 zł 1

2.1.2   w innym systemie niż SEPA obsługującym płatności w obrocie dewizowym 10,00 zł 1

2.2 Na podstawie zlecenia płatniczego z tytułu zagranicznego świadczenia 
emerytalnego lub rentowego 35,00 zł 1

CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BĘDĄCE W BIEŻĄCEJ OFERCIE

ROZDZIAŁ VII. CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM

Przed zmianą

TABELA

Wyszczególnienie czynności Stawka

1 2 3

1 Polecenia wypłaty przychodzące na rachunek w BZ WBK

1.1 SEPA 5,00 zł 1

1.2 z tytułu zagranicznych świadczeń emerytalno – rentowych 35,00 zł 1

1.3 pozostałe 10,00 zł 1

Uwaga: W przypadku poleceń wypłaty przychodzących na rachunek w BZ WBK opłaty 
wskazane w pkt 1. Nie dotyczą transakcji, których koszty BZ WBK ponosi płatnik 
(zleceniodawca).

2 Polecenia wypłaty wychodzące

2.1 złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

2.1a  SEPA 8,00 zł 1

2.1b  pozostałe 0,2%; min 20,00 zł; max. 200,00 zł 1

2.2 złożone w oddziale BZ WBK 0,25%; min 28,50 zł; max. 200,00 zł 1

3 Opłaty i prowizje dodatkowe do poleceń wypłaty wychodzących

3.1 Wysłanie polecenia wypłaty (z wyłączeniem poleceń wypłaty SEPA) w trybie

3.1a

  pilnym – transakcja złożona w oddziale BZ WBK lub za pośrednictwem usług 
bankowości elektronicznej BZWBK24 (płatność w EUR, USD, GBP i PLN) 
z wyłączeniem płatności zgodnych z Ustawą o usługach płatniczych w EUR, dla 
których zastosowanie będą miały tylko opłaty z pkt.  2

0,1%; min 4,75 zł; max. 90,00 zł 1

3.1b
  ekspresowym – transakcja złożona za pośrednictwem usług bankowości 

elektronicznej BZWBK24 (płatność w EUR, USD, GBP i PLN) z wyłączeniem poleceń 
wypłaty Target

0,2%; min 9,50 zł; max. 180,00 zł 1

3.1c   ekspresowym – transakcja złożona w oddziale BZ WBK (płatność w EUR, USD, GBP 
i PLN) z wyłączeniem poleceń wypłaty Target 0,3% min 20,00 zł max. 180,00 zł 1

3.1d   ekspresowym dla polecenia wypłaty Target: realizowane za pośrednictwem usług 
bankowości elektronicznej BZWBK24 0,2%; min 9,50 zł; max. 180,00 zł 1

3.1e   ekspresowym dla polecenia wypłaty Target: realizowane w oddziale BZ WBK 0,3%; min 20,00 max. 180,00 zł 1

3.2

zryczałtowana opłata, gdy koszty banków pośredniczących i banku odbiorcy ponosi 
płatnik (zleceniodawca), tj. dla poleceń wypłaty z opcją kosztową OUR.

UWAGA: W przypadku, gdy koszty banków pośredniczących trzykrotnie przekroczą 
kwotę ryczałtu, BZ WBK może obciążyć klienta dodatkowo kwotą różnicy pomiędzy 
wysokością ryczałtu a kosztami rzeczywistymi. Powyższa zasada nie ma zastosowania 
w przypadku płatności, do których znajduje zastosowanie Ustawa o usługach 
płatniczych.

40,00 zł 1

4 Wydanie kopii polecenia wypłaty (za kopię komunikatu) 15,00 zł 1

5

Czynności niestandardowe dotyczące poleceń wypłaty – zlecenie: 
potwierdzenia uznania rachunku odbiorcy poleceniem wypłaty wysłanym 
z BZ WBK,
zmiany szczegółów polecenia wypłaty wysłanego z BZ WBK, anulowania 
polecenia wypłaty wysłanego z BZ WBK. Opłata pobierana jest za każdą 
czynność

50,00 zł + koszty banków trzecich 1

6 Odwołanie polecenia wypłaty wychodzącego nie wysłanego z BZ WBK 25 zł 1

7 Zwrot polecenia wypłaty wysłanego z BZ WBK wykonany przez bank trzeci 50,00 zł + koszty banków trzecich 1

Klienci, którzy przed dniem połączenia Kredyt Banku S.A. z BZ WBK S.A. byli Klientami byłego Kredyt Banku S.A. i którzy wskazali rachunek 
bankowy do spłat kredytów/pożyczek przed dniem 27.10.2014 r. – nie dotyczą ich opłaty za polecenia wypłaty przychodzące na rachunek wskazany 
w umowie kredytu/pożyczki lub w aneksie do umowy jako rachunek, z którego dokonywana jest spłata kredytu/pożyczki. Zasada ta obowiązuje do 
zakończenia umowy kredytu/pożyczki.

1.  Opłaty i prowizje (z wyłączeniem: kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 5,7) nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji 

dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.
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Czynności 
związane 
z obsługą 
rachunków 
bankowych

3.1. Zastrzeżenie w Systemie 
Dokumenty Zastrzeżone 
czeków, blankietów 
czeków, dokumentów 
tożsamości, rachunków 
i innych (niezależnie od ilości 
zastrzeganych dokumentów)

Usunięto zapis
Pkt 12, 
ppkt 6), 
lit. d)

Usunięcie pozycji i opłaty – zmiana na 
korzyść klienta.

Usunięcie pozycji i opłaty – zmiana 
na korzyść klienta. Decyzja Zgodnie 
z danymi podanymi przez GUS w dniu 
20 stycznia 2017 r. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku w grudniu 
2016 r. wyniosło 4635,02 zł, zaś zgodnie 
z danymi podanymi 19 stycznia 2018 r. 
w grudniu 2017 r. wynosiło 4972,92 zł. 
Oznacza to, iż wynagrodzenie wzrosło 
o 7,3%.

Czynności 
związane 
z obsługą 
rachunków 
bankowych

Zapis brzmiał: 
3.2 Odwołanie zastrzeżenia 
w Systemie Dokumenty 
Zastrzeżone czeków, 
blankietów czeków, 
dokumentów tożsamości, 
rachunków i innych 
(niezależnie od ilości 
zastrzeganych dokumentów)

Usunięto zapis
pkt 12, 
ppkt 6), 
lit. d)

Usunięcie pozycji i opłaty – zmiana 
na korzyść klienta. Decyzja Zgodnie 
z danymi podanymi przez GUS w dniu 
20 stycznia 2017 r. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku w grudniu 
2016 r. wyniosło 4635,02 zł, zaś zgodnie 
z danymi podanymi 19 stycznia 2018 r. 
w grudniu 2017 r. wynosiło 4972,92 zł. 
Oznacza to, iż wynagrodzenie wzrosło 
o 7,3%

Czynności 
związane 
z obsługą 
rachunków 
bankowych

Rozdz. VIII pkt 3

Zapis brzmiał: 
4. Czynności niestandardowe 
tj. zlecenie anulowania 
transakcji, poszukiwania 
środków nieotrzymanych 
przez odbiorcę, zwrotu 
środków, zapytanie o datę 
zaksięgowania środków 
w banku odbiorcy dotyczące 
wpłaty gotówki, polecenia 
przelewu-(z wyjątkiem 
przelewu krajowego 
w euro oraz przelewu 
zagranicznego), zlecenia 
stałego na rachunek 
w BZ WBK lub na rachunek 
prowadzony w Polsce przez 
dostawcę innego niż BZ WBK. 
25,00 zł 1

3. Czynności niestandardowe 
tj. zlecenie anulowania 
transakcji, poszukiwania 
środków nieotrzymanych 
przez odbiorcę, zwrotu 
środków, zapytanie o datę 
zaksięgowania środków 
w banku odbiorcy dotyczące 
wpłaty gotówki, polecenia 
przelewu-(z wyjątkiem 
przelewu krajowego 
w euro oraz przelewu 
zagranicznego), zlecenia 
stałego na rachunek 
w BZ WBK lub na rachunek 
prowadzony w Polsce przez 
dostawcę innego niż BZ WBK. 
25,00 zł 1

pkt 12, 
ppkt 5), 
lit. b)

Dostosowanie nazwy usługi do nazwy 
wynikającej z Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 2714 lipca 
2017 r. w sprawie określenia wykazu 
usług reprezentatywnych, powiązanych 
z rachunkiem płatniczym (Dz. U. z 27 
lipca 2017 r., poz. 1437) w związku z art. 
32d Ustawy o usługach płatniczych 
(Dz.U.2017.2003 t.j. z dnia 2017.10.27).

Czynności zwią-
zane z obsługą 
rachunków banko-
wych dotychczaso-
wy punkt 5

5. Polecenie przelewu 
przychodzące z tytułu 
zagranicznych świadczeń 
emerytalno-rentowych

4.Uznanie rachunku odbiorcy 
w BZ WBK na podstawie 
zlecenia płatniczego z tytułu 
zagranicznego świadczenia 
emerytalnego lub rentowego 
otrzymanego w złotych 
polskich w systemie 
obsługującym rozliczenia 
krajowe

pkt 12, 
ppkt 5), 
lit. b)

Dostosowanie nazw usług świadczonych 
przez Bank do nazw wynikających 
z rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. 
w sprawie określenia wykazu usług 
reprezentatywnych, powiązanych 
z rachunkiem płatniczym (Dz. U. z 27 
lipca 2017 r., poz. 1437) w związku z art. 
32 d ustawy o usługach płatniczych (Dz. 
U.2017.2003 tj. z dnia 2017.10.27).

Czynności 
związane 
z wystawianiem 
Zaświadczeń 
i potwierdzeń

Zapis brzmiał:

1.Sporządzenie potwierdzenia 
realizacji jednej transakcji

1.a 
potwierdzenie 
zamówione w placówce 
BZ WBK, dotyczące transakcji 
dokonanej kartą płatniczą 
/ innym instrumentem 
płatniczym bądź transakcji 
dokonanej za pośrednictwem 
usługi bankowości 
elektronicznej (BZWBK24 
internet/mobile) innej niż 
potwierdzenie przelewów na 
rachunki ZUS oraz organów 
podatkowych

Po zmianie:

1.Sporządzenie potwierdzenia 
realizacji jednej transakcji

1.1 
potwierdzenie 
zamówione w placówce 
BZ WBK, dotyczące transakcji 
dokonanej kartą płatniczą 
/ innym instrumentem 
płatniczym bądź transakcji 
dokonanej za pośrednictwem 
usługi bankowości 
elektronicznej (BZWBK24) 
innej niż potwierdzenie 
przelewów na rachunki ZUS 
oraz organów podatkowych

pkt 12, 
ppkt 5), 
lit. b)

Dostosowanie nazw usług świadczonych 
przez Bank do nazw wynikających 
z rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. 
w sprawie określenia wykazu usług 
reprezentatywnych, powiązanych 
z rachunkiem płatniczym (Dz. U. z 27 
lipca 2017 r., poz. 1437) w związku z art. 
32 d ustawy o usługach płatniczych (Dz. 
U.2017.2003 tj. z dnia 2017.10.27).

Wyszczególnienie czynności Stawka

1 2 3

Uwaga do pkt. 2: opłata nie jest pobierana, jeśli zlecenie płatnicze zawiera opcję kosztową OUR

Uwaga do pkt 2.2: w przypadku uznania, o którym mowa w pkt. 2.2, nie pobiera się opłat z pkt. 2.1

2.3 Wydanie kopii komunikatu dotyczącego zlecenia płatniczego, na podstawie którego 
nastąpiło uznanie rachunku w BZ WBK 15,00 zł 1

Klienci, którzy przed dniem połączenia Kredyt Banku S.A. z BZ WBK S.A. byli Klientami byłego Kredyt Banku S.A. i którzy wskazali rachunek 
bankowy do spłat kredytów/pożyczek przed dniem 27.10.2014 r. – nie dotyczą ich opłaty wskazane w pkt 2 niniejszego rozdziału w przypadku 
uznania rachunku wskazanego w umowie kredytu/pożyczki lub w aneksie do umowy jako rachunek, z którego dokonywana jest spłata kredytu/
pożyczki. Zasada ta obowiązuje do zakończenia umowy kredytu/pożyczki.

1  Opłaty i prowizje (z wyłączeniem kosztów banków trzecich wskazanych w pkt. 1.6, 1.8) nie dotyczą Konta<20. Bank gwarantuje brak opłat 
i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

Rozdział VIII. Pozostałe czynności

Czynności 
związane 
z obsługą 
rachunków 
bankowych

1.  Wpłata gotówki 
w placówce

1a

na rachunek bankowy 
prowadzony w BZ WBK 
(z wyłączeniem wpłaty 
na: rachunki zawierające 
w nazwie słowa „konto 
oszczędnościowe” lub 
„konto systematyczne”, 
lokaty terminowe oraz na 
Konto Wealth Management, 
Konto Private Banking) 
dokonywana przez osobę nie 
będącą posiadaczem tego 
rachunku

1.1 na rachunek płatniczy – 
konto osobiste prowadzony 
w BZ WBK (z wyłączeniem 
wpłaty na Konto Wealth 
Management, Konto Private 
Banking) dokonywana 
przez osobę nie będącą 
posiadaczem tego rachunku

pkt 12, 
ppkt 5), 
lit. b) 

pkt 12, 
ppkt 6), 
lit. d) .

Dostosowanie nazw usług świadczonych 
przez Bank do nazw wynikających 
z rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. 
w sprawie określenia wykazu usług 
reprezentatywnych, powiązanych 
z rachunkiem płatniczym (Dz. U. z 27 
lipca 2017 r., poz. 1437) w związku z art. 
32 d ustawy o usługach płatniczych (Dz. 
U.2017.2003 tj. z dnia 2017.10.27).

Zmiana redakcyjna – uproszczenie zapisu.

Decyzja Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 20 stycznia 2017 r. przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
w grudniu 2016 r. wyniosło 4635,02 zł, zaś 
zgodnie z danymi podanymi 19 stycznia 
2018 r. w grudniu 2017 r. wynosiło 
4972,92 zł. Oznacza to, iż wynagrodzenie 
wzrosło o 7,3%.

Czynności 
związane 
z obsługą 
rachunków 
bankowych

przed zmianą:1.d. 

w placówkach partnerskich 
dla kwoty wpłaty do 1000 
zł włącznie na rachunek 
bankowy w złotych podmiotu 
gospodarczego prowadzony 
w BZ WBK lub na rachunek 
prowadzony w innym banku,

po zmianie: 1.4 

w placówkach partnerskich 
dla kwoty wpłaty do 1000 
zł włącznie na rachunek 
bankowy w złotych podmiotu 
gospodarczego prowadzony 
w BZ WBK lub na rachunek 
prowadzony przez dostawcę 
innego niż BZ WBK

pkt 12,, 
ppkt 6), 
lit. d)

Okoliczności faktyczne, zgodnie 
z Postanowieniami Ogólnymi: 
Wprowadzenie zmian redakcyjnych 
polegających na zamianie sformułowania 
„rachunek prowadzony w innym banku” 
„ na  „rachunek prowadzony przez 
dostawcę innego niż BZ WBK”.

Decyzja Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 20 stycznia 2017 r. przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
w grudniu 2017 r. wyniosło 4635,02 zł, zaś 
zgodnie z danymi podanymi 19 stycznia 
2018 r. w grudniu 2017 r. wynosiło 
4972,92 zł. Oznacza to, iż wynagrodzenie 
wzrosło o 7,3%.

Czynności 
związane 
z obsługą 
rachunków 
bankowych

przed zmianą: 

1e. w placówkach 
partnerskich dla kwoty wpłaty 
powyżej 1000 zł na rachunek 
bankowy w złotych podmiotu 
gospodarczego prowadzony 
w BZ WBK lub na rachunek 
prowadzony w innym banku

po zmianie: 

1.5 w placówkach 
partnerskich dla kwoty wpłaty 
powyżej 1000 zł na rachunek 
bankowy w złotych podmiotu 
gospodarczego prowadzony 
w BZ WBK lub na rachunek 
prowadzony przez dostawcę 
innego niż BZ WBK

pkt 12,, 
ppkt 6), 
lit. d)

Okoliczności faktyczne, zgodnie 
z Postanowieniami Ogólnymi: 
Wprowadzenie zmian redakcyjnych 
polegających na zamianie sformułowania 
„rachunek prowadzony w innym banku” 
„ na  „rachunek prowadzony przez 
dostawcę innego niż BZ WBK”.

Decyzja Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 20 stycznia 2017 r. przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
w grudniu 2017 r. wyniosło 4635,02 zł, zaś 
zgodnie z danymi podanymi 19 stycznia 
2018 r. w grudniu 2017 r. wynosiło 
4972,92 zł. Oznacza to, że wynagrodzenie 
wzrosło o 7,3%.
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Wyszczególnienie czynności Stawka

1 2 3

2 Wezwanie do zapłaty wysłane w procesie windykacji dotyczące kredytów/
pożyczek hipotecznych

2.1 wysyłane listem zwykłym według rzeczywiście poniesionych przez 
Bank kosztów, nie więcej niż 1,75 zł

2.2 wysyłane listem poleconym według rzeczywiście poniesionych przez 
Bank kosztów, nie więcej niż 4,20 zł

2.3 wysyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru według rzeczywiście poniesionych przez 
Bank kosztów, nie więcej niż 6,60 zł

3 Wysłanie monitu dotyczącego zobowiązań wynikających z umowy o najem 
kasety/skrytki sejfowej, deklaracji przechowywania depozytu rzeczowego

3.1 wysyłane listem zwykłym według rzeczywiście poniesionych przez 
Bank kosztów, nie więcej niż 1,75 zł

3.2 wysyłane listem poleconym według rzeczywiście poniesionych przez 
Bank kosztów, nie więcej niż 4,20 zł

3.3 wysyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru według rzeczywiście poniesionych przez 
Bank kosztów, nie więcej niż 6,60 zł

W przypadku skierowania przez Klienta do Banku pisma drogą pocztową lub przeprowadzenia z inicjatywy Klienta z Bankiem rozmowy 
telefonicznej, w związku z niewłaściwym wykonaniem przez Bank umowy, której dotyczy monit lub wezwanie, Bank zwróci Klientowi koszty 
bezpośrednio związane z wykonaniem przez Klienta powyższych czynności.

Ad. 1.1, 2. Opłaty za poszczególne czynności wskazane w Taryfie naliczane będą w odstępach czasowych nie krótszych niż 3 dniowe, po 
bezskutecznym zastosowaniu poprzedniej czynności, za wyjątkiem sytuacji gdy za dane działanie Bank nie pobiera opłaty.

Ad. 1.1 w zakresie wysłania monitu za dostarczenie wymaganych dokumentów, 1.2. Nie dotyczy kredytów hipotecznych udzielonych na podstawie 
wniosków złożonych do dnia 31.03.2013 r. w placówkach Banku lub przy udziale jednostek centralnych Banku, które przed dniem połączenia 
Kredyt Banku S.A.,.z Bankiem Zachodnim WBK S.A. były placówkami lub jednostkami centralnymi byłego Kredyt Banku S.A.

Po zmianie:

CZYNNOŚCI MONITORINGOWE

Wyszczególnienie czynności Stawka

1 2 3

1.1 Wysłanie monitu dotyczącego dostarczenia dokumentów dotyczących zabezpieczeń 
do kredytów/pożyczek hipotecznych

1.1a  wysłanie pierwszego monitu Bez opłat

1.1b  wysłanie kolejnego monitu listem zwykłym według rzeczywiście poniesionych przez 
Bank kosztów, nie więcej niż 1,75 zł

1.1c  wysłanie kolejnego monitu listem poleconym według rzeczywiście poniesionych przez 
Bank kosztów, nie więcej niż 4,20 zł

1.1d  wysłanie kolejnego monitu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru według rzeczywiście poniesionych przez 
Bank kosztów, nie więcej niż 6,60.zł

2 Wysłanie monitu dotyczącego zobowiązań wynikających z umowy o najem 
kasety/skrytki sejfowej, deklaracji przechowywania depozytu rzeczowego

2.1 wysyłane listem zwykłym według rzeczywiście poniesionych przez 
Bank kosztów, nie więcej niż 1,75 zł

2.2 wysyłane listem poleconym według rzeczywiście poniesionych przez 
Bank kosztów, nie więcej niż 4,20 zł

2.3 wysyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru według rzeczywiście poniesionych przez 
Bank kosztów, nie więcej niż 6,60 zł

W przypadku skierowania przez Klienta do Banku pisma drogą pocztową lub przeprowadzenia z inicjatywy Klienta z Bankiem rozmowy 
telefonicznej, w związku z niewłaściwym wykonaniem przez Bank umowy, której dotyczy monit, Bank zwróci Klientowi koszty bezpośrednio 
związane z wykonaniem przez Klienta powyższych czynności.

Ad 1. Opłaty za poszczególne czynności wskazane w Taryfie naliczane będą w odstępach czasowych nie krótszych niż 3 dniowe, po bezskutecznym 
zastosowaniu poprzedniej czynności, za wyjątkiem sytuacji gdy za dane działanie Bank nie pobiera opłaty.

Ad. 1. Nie dotyczy kredytów hipotecznych udzielonych na podstawie wniosków złożonych do dnia 31.03.2013 r. w placówkach Banku lub przy 
udziale jednostek centralnych Banku, które przed dniem połączenia Kredyt Banku S.A.,.z Bankiem Zachodnim WBK S.A. były placówkami lub 
jednostkami centralnymi byłego Kredyt Banku S.A.

Czynności 
związane 
z wystawianiem 
Zaświadczeń 
i potwierdzeń

Zapis brzmiał:

1.Sporządzenie potwierdzenia 
realizacji jednej transakcji

1.c 
pozostałe potwierdzenia 
zamówione za 
pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 
BZWBK24

Po zmianie:

1.Sporządzenie potwierdzenia 
realizacji jednej transakcji

1.3 
pozostałe potwierdzenia 
zamówione za 
pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 
(BZWBK24 internet)

pkt 12, 
ppkt 5), 
lit. b)

Dostosowanie nazw usług świadczonych 
przez Bank do nazw wynikających 
z rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. 
w sprawie określenia wykazu usług 
reprezentatywnych, powiązanych 
z rachunkiem płatniczym (Dz. U. z 27 
lipca 2017 r., poz. 1437) w związku z art. 
32 d ustawy o usługach płatniczych (Dz. 
U.2017.2003 tj. z dnia 2017.10.27).

Czynności 
związane 
z wystawianiem 
Zaświadczeń 
i potwierdzeń

2. Sporządzenie różnego 
rodzaju zaświadczeń, 
odpisów, kopii i innych 
dokumentów na życzenie 
klienta lub upoważnionego 
zleceniodawcy

2. Wydanie zaświadczenia 
o posiadanym rachunku 
płatniczym, sporządzenie 
różnego rodzaju zaświadczeń, 
odpisów, kopii i innych 
dokumentów na życzenie 
klienta lub upoważnionego 
zleceniodawcy .

pkt 12, 
ppkt 5), 
lit. b)

Dostosowanie nazw usług świadczonych 
przez Bank do nazw wynikających 
z rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. 
w sprawie określenia wykazu usług 
reprezentatywnych, powiązanych 
z rachunkiem płatniczym (Dz. U. z 27 
lipca 2017 r., poz. 1437) w związku z art. 
32 d ustawy o usługach płatniczych (Dz. 
U.2017.2003 tj. z dnia 2017.10.27).

Czynności 
monitoringowe 
i windykacyjne

Pkt. 1 oraz 1.1. Przed zmianą: 
Monity dotyczące kredytów/
pożyczek hipotecznych 
(wysłanie monitu 
dotyczącego nieterminowej 
spłaty, dostarczenia 
wymaganych dokumentów, 
oraz braku realizacji 
zobowiązań wynikających 
z umowy kredytowej)

Po zmianie: usunięto pozycję
pkt 12, 
ppkt 6), 
lit. d)

Zaprzestanie pobierania opłaty za 
czynności windykacyjne.

Decyzja Zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 20 stycznia 2017 r. przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
w grudniu 2016 r. wyniosło 4635,02 zł, zaś 
zgodnie z danymi podanymi 19 stycznia 
2018 r. w grudniu 2017 r. wynosiło 
4972,92 zł. Oznacza to, iż wynagrodzenie 
wzrosło o 7,3%.

Czynności 
monitoringowe 
i windykacyjne

Przed zmianą: 
CZYNNOŚCI 
MONITORINGOWE 
I WINDYKACYJNE, 
zgodnie z tabelą poniżej:

Po zmianie: 
CZYNNOŚCI 
MONITORINGOWE, 
zgodnie z tabelą poniżej:

pkt 12, 
ppkt 6), 
lit. d)

Zaprzestanie pobierania opłaty za 
czynności windykacyjne.

Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez 
GUS w dniu 20 stycznia 2017 r. przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
w grudniu 2016 r. wyniosło 4635,02 zł, zaś 
zgodnie z danymi podanymi 19 stycznia 
2018 r. w grudniu 2017 r. wynosiło 
4972,92 zł. Oznacza to,iż wynagrodzenie 
wzrosło o 7,3%.

Przed zmianą:

CZYNNOŚCI MONITORINGOWE I WINDYKACYJNE

Wyszczególnienie czynności Stawka

1 2 3

1 Monity dotyczące kredytów/pożyczek hipotecznych

1.1 wysłanie monitu dotyczącego nieterminowej spłaty, dostarczenia wymaganych 
dokumentów, oraz braku realizacji zobowiązań wynikających z umowy kredytowej

1.1a  wysyłane listem zwykłym według rzeczywiście poniesionych przez 
Bank kosztów, nie więcej niż 1,75 zł

1.1b  wysyłane listem poleconym według rzeczywiście poniesionych przez 
Bank kosztów, nie więcej niż 4,20 zł

1.1c  wysyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru według rzeczywiście poniesionych przez 
Bank kosztów, nie więcej niż 6,60.zł

1.2 wysłanie monitu dotyczącego dostarczenia dokumentów dotyczących zabezpieczeń

1.2a  wysłanie pierwszego monitu Bez opłat

1.2b  wysłanie kolejnego monitu listem zwykłym według rzeczywiście poniesionych przez 
Bank kosztów, nie więcej niż 1,75 zł

1.2c  wysłanie kolejnego monitu listem poleconym według rzeczywiście poniesionych przez 
Bank kosztów, nie więcej niż 4,20 zł

1.2d  wysłanie kolejnego monitu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru według rzeczywiście poniesionych przez 
Bank kosztów, nie więcej niż 6,60.zł
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 2.  Okoliczności faktyczne, zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi 
Dostosowano nazwy usług świadczonych przez Bank do nazw wynikających z Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie określenia wykazu usług 
reprezentatywnych, powiązanych z rachunkiem płatniczym (Dz. U. z 27 lipca 2017 r., poz. 1437) 
w związku z art. 32d Ustawy o usługach płatniczych (Dz.U.2017.2003 t.j. z dnia 2017.10.27) 
zmienione zostały nazwy usług reprezentatywnych zgodnie z nowymi nazwami i definicjami. 
W związku z tym uległa również zmianie numeracja tabel i wierszy. Zmianie nie uległy stawki opłat.

III.  Zmiana w TABELI 1 i Załączniku 1
 1.  Podstawa prawna dokonania zmiany 

pkt 12, ppkt 6), lit. d) Postanowień Ogólnych

 2.  Okoliczności faktyczne, zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi 
Zmiana redakcyjna – przeniesienie kolumny 3 z Załącznika 1 dotyczącej Konta Avacodo do TABELI 1 
w Części 2 . Usługi wycofane z oferty.

   Decyzja Zgodnie z danymi podanymi przez GUS w dniu 20 stycznia 2017 r. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2016 r. wyniosło 
4635,02 zł, zaś zgodnie z danymi podanymi 19 stycznia 2018 r. w grudniu 2017 r. wynosiło 
4972,92 zł. Oznacza to, iż wynagrodzenie wzrosło o 7,3%.

IV. Zmiany w TABELI 5
 1.  Podstawa prawna dokonania zmiany 

pkt 12, ppkt 6), lit. d) Postanowień Ogólnych.

 2.  Okoliczności faktyczne, zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi 
Zmiana redakcyjna – uproszczenie zapisu.

   Decyzja Zgodnie z danymi podanymi przez GUS w dniu 20 stycznia 2017 r. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2016 r. wyniosło 
4635,02 zł, zaś zgodnie z danymi podanymi 19 stycznia 2018 r. w grudniu 2017 r. wynosiło 
4972,92 zł. Oznacza to, iż wynagrodzenie wzrosło o 7,3%.

Przed zmianą

ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE I PAKIETY NIEBĘDĄCE W OFERCIE
 
TABELA 1

Wyszczególnienie czynności Konto<20
Konto 
Godne 

Polecenia
Konto 123

Konto 
Aktywni 

50+

1 2 3 4 5 6

1 Prowadzenie rachunku (miesięcznie)

Bez opłat 1 Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat
1.1 wpływ w danym miesiącu w wysokości 2000,00 zł – 9999,99 zł

1.2 wpływ w danym miesiącu w wysokości 1000,00 zł – 1999,99 zł
20,00 zł

1.3 wpływ w danym miesiącu poniżej 1000,00 zł 3,00 zł

2 Transakcje na rachunek w BZ WBK

2.1 przelew złożony w placówce BZ WBK  
(z wyłączeniem przelewu pomiędzy rachunkami własnymi) Bez opłat 1 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł

2.2 pozostałe transakcje Bez opłat 1 Bez opłat Bez opłat Bez opłat

3 Transakcje na rachunek w innym banku

POZOSTAŁE 
CZYNNOŚCI 
– wiersz 8.

8. Dyspozycja przyjęcia w placówce 
partnerskiej wpłaty w PLN i realizacja 
przelewu w EUR 10,00 zł

Usunięto 
zapis

pkt 12, 
ppkt 6), 
lit. d) .

Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS 
w dniu 20 stycznia 2017 r. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 
2016 r. wyniosło 4635,02 zł, zaś zgodnie z danymi 
podanymi 19 stycznia 2018 r. w grudniu 2017 r. 
wynosiło 4972,92 zł. Oznacza to, iż wynagrodzenie 
wzrosło o 7,3%.

Wycofanie z oferty produktu (usługa nie jest 
świadczona)

POZOSTAŁE 
CZYNNOŚCI 
wiersz 9

9. Zmiana dotychczasowego numeru 
telefonu komórkowego służącego do 
przesyłania smsKodów (dyspozycja 
założona w placówce BZ WBK)

9.2 dla klienta niebędącego posiadaczem 
Konta<20 – 25,00 zł

Usunięto 
zapis.

pkt 12, 
ppkt 6), 
lit. d)

Usunięcie pozycji i opłaty – zmiana na korzyść klienta. 
Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS 
w dniu 20 stycznia 2017 r. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku w grudniu 2016 r. wyniosło 4635,02 
zł, zaś zgodnie z danymi podanymi 19 stycznia 2018 r. 
w grudniu 2017 r. wynosiło 4972,92 zł. Oznacza to, iż 
wynagrodzenie wzrosło o 7,3%.

CZĘŚĆ 2. USŁUGI WYCOFANE Z OFERTY

Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE I PAKIETY NIEBĘDĄCE W OFERCIE

I.  Zmiany w TABELI 1
A.  Zmiana nazw usług

 1.  Podstawa prawna dokonania zmiany 
Pkt 12, ppkt 5), lit. b) Postanowień Ogólnych

 2.  Okoliczności faktyczne, zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi 
Dostosowano nazwy usług świadczonych przez Bank do nazw wynikających z Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie określenia wykazu usług 
reprezentatywnych, powiązanych z rachunkiem płatniczym (Dz. U. z 27 lipca 2017 r., poz. 1437) 
w związku z art. 32d Ustawy o usługach płatniczych (Dz.U.2017.2003 t.j. z dnia 2017.10.27) 
zmienione zostały nazwy usług reprezentatywnych zgodnie z nowymi nazwami i definicjami. 
W związku z tym uległa również zmianie numeracja tabel i wierszy. 

B.  Podwyższenie opłat

 1.  Podstawa prawna dokonania zmiany 
Pkt 12, ppkt 2), a) i b).

 2.  Okoliczności faktyczne, zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi 
Podwyższono opłatę za wpłatę gotówki w placówce na Konto Godne Polecenia z 5 zł na 10 zł 
oraz podwyższono opłatę za wypłatę gotówki w placówce z Konta Godnego Polecenia z 5 zł na 
10 zł.

   1. Wzrost kosztów obsługi obrotu gotówkowego.

  2.  Wzrost kosztów związanych z modernizacją, ulepszeniem sieci bankomatów i wpłatomatów 
BZWBK24.

  3.  Wzrost kosztów wynikających z dostosowania się Banku do zmian przepisów prawa m.in. 
nowelizacja ustawy o usługach płatniczych.

  4.  Wzrost kosztów związanych z wypłatami w bankomatach w kraju poza siecią BZWBK24.

II.  Zmiany w TABELACH 2, 3, 4cd, 5, 6
 1.  Podstawa prawna dokonania zmiany 

Pkt 12, ppkt 5), lit. b) Postanowień Ogólnych.
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Wyszczególnienie czynności Konto<20
Konto 
Godne 

Polecenia

Konto 
123

Konto 
Aktywni 

50+

Konto 
AVOCADO

1 2 3 4 5 6 7

2.1.1 złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 
(BZWBK24 internet/mobile) Bez opłat 1 Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

2.1.2  złożone w placówce BZ WBK Bez opłat 1 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł

2.1.3 Przelew24 Bez opłat 1 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł

2.2 na rachunek własny Bez opłat 1 Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

3 Polecenie przelewu (na rachunek prowadzony przez dostawcę  
innego niż BZ WBK – przelew krajowy w złotych)

3.1 przelew ELIXIR

3.1.1 złożone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 
(BZWBK24 internet/mobile) Bez opłat 1 Bez opłat Bez opłat 0,50 zł Bez opłat

3.1.2 złożony w placówce BZ WBK Bez opłat 1 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 9,00 zł

3.2 przelew Express ELIXIR lub przelew BlueCash Bez opłat 1 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

3.3 przelew w systemie SORBNET Bez opłat 1 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł

4 Zlecenie stałe 

4.1. na rachunek w BZ WBK Bez opłat 1 Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

4.2 na rachunek prowadzony przez dostawcę innego niż BZ WBK Bez opłat 1 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł

5 Polecenie zapłaty Bez 
opłat 1 Bez opłat Bez opłat 0,50 zł 0,50 zł

6 Wypłata gotówki 

6.1 w placówce BZ WBK Bez opłat 1 10,00 zł Bez opłat Bez opłat Bez opłat

6.2 w bankomacie, autoryzowana kodem BLIK

6.2.1 w bankomacie sieci BZWBK24 Bez opłat 1 Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

6.2.2  w bankomacie nie należącym do sieci BZWBK24 Bez opłat 1 Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

7 Wpłata gotówki w placówce BZ WBK przez posiadacza 
rachunku 

Bez 
opłat 1 10,00 zł Bez opłat Bez opłat Bez opłat

8 Wyciąg z rachunku 

8.1
eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom 
posiadającym usługę bankowości elektronicznej (BZWBK24 
internet/mobile)

Bez opłat 1 Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

8.2 wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej Bez opłat 1 Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

8.3 wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po 
każdej zmianie salda Bez opłat 1 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

8.4 duplikat wyciągu Bez opłat 1 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

9
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – 
sporządzenie historii obrotów na rachunku (za każdy 
rozpoczęty miesiąc)

9.1 klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej 
(BZWBK24 internet/mobile) Bez opłat 1 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

9.2
klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej 
(BZWBK24 internet/mobile), gdy historia dotyczy poprzedniego 
miesiąca kalendarzowego

Bez opłat 1 Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

9.3
klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej 
(BZWBK24 internet/mobile), gdy historia dotyczy miesiąca 
innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy

Bez opłat 1 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

1.  Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia .

Wyszczególnienie czynności Konto<20
Konto 
Godne 

Polecenia
Konto 123

Konto 
Aktywni 

50+

1 2 3 4 5 6

3.1 przelew złożony za pośrednictwem usług BZWBK24 w systemie 
ELIXIR Bez opłat 1 Bez opłat Bez opłat 0,50 zł

3.2
przelew złożony za pośrednictwem usług BZWBK24 w systemie 
Express ELIXIR lub

w systemie BlueCash
Bez opłat 1 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

3.3 przelew złożony w placówce BZ WBK w systemie ELIXIR Bez opłat 1 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł

3.4 przelew w systemie SORBNET Bez opłat 1 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł

3.5 zlecenia stałe Bez opłat 1 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł

3.6 polecenie zapłaty Bez opłat 1 Bez opłat Bez opłat 0,50 zł

4 Przelew24 Bez opłat 1 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł

5 Wypłata gotówki BLIK

5.1 w bankomatach sieci BZWBK24 Bez opłat 1 Bez opłat Bez opłat Bez opłat

5.2 w bankomatach nie należących do sieci BZWBK24 Bez opłat 1 Bez opłat Bez opłat Bez opłat

6 Wypłata gotówki w placówce BZ WBK Bez opłat 1 5,00 zł Bez opłat Bez opłat

7 Wpłata gotówki w placówce BZ WBK przez posiadacza 
rachunku Bez opłat 1 5,00 zł Bez opłat Bez opłat

8 Wyciąg z rachunku

8.1 eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom 
posiadającym usługę BZWBK24 internet Bez opłat 1 Bez opłat Bez opłat Bez opłat

8.2 wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej Bez opłat 1 Bez opłat Bez opłat Bez opłat

8.3 wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po 
każdej zmianie salda Bez opłat 1 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

8.4 duplikat wyciągu Bez opłat 1 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

9 Sporządzenie historii obrotów na rachunku (za każdy 
rozpoczęty miesiąc)

9.1 klienta posiadającego usługę BZWBK24 internet Bez opłat 1 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

9.2 klienta nie posiadającego usługi BZWBK24 internet, gdy historia 
dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego Bez opłat 1 Bez opłat Bez opłat Bez opłat

9.3 klienta nie posiadającego usługi BZWBK24 internet, gdy historia 
dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy Bez opłat 1 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

1. Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Konta<20 do ukończenia przez niego 20 roku życia .

Po zmianie

ROZDZIAŁ I. RACHUNKI PŁATNICZE-KONTA OSOBISTE I PAKIETY NIEBĘDĄCE W OFERCIE
TABELA 1

Wyszczególnienie czynności Konto<20
Konto 
Godne 

Polecenia

Konto 
123

Konto 
Aktywni 

50+

Konto 
AVOCADO

1 2 3 4 5 6 7

1 Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie)

1.1 wpływ w danym miesiącu w wysokości 2000,00 zł – 9999,99 
zł

Bez opłat 1 Bez opłat

Bez opłat
Bez opłat

7,00 zł1.2 wpływ w danym miesiącu w wysokości 1000,00 zł – 1999,99 
zł 20,00 zł

1.3  wpływ w danym miesiącu poniżej 1000,00 zł 3,00 zł

2 Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek 
w BZ WBK)

2.1 na rachunek obcy
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Wyszczególnienie czynności
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7
Sporządzenie historii obrotów na 
rachunku (za każdy rozpoczęty 
miesiąc)

7.1 klienta posiadającego usługę BZWBK24 
internet 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

7.2
klienta nie posiadającego usługi 
BZWBK24 internet, gdy historia dotyczy 
poprzedniego miesiąca kalendarzowego

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

7.3

klienta nie posiadającego usługi 
BZWBK24 internet, gdy historia dotyczy 
miesiąca innego niż poprzedni miesiąc 
kalendarzowy

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

Po zmianie

TABELA 2

Wyszczególnienie czynności
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1 Prowadzenie rachunku płatniczego 
(miesięcznie)

1.1 wpływ w danym miesiącu w wysokości 
1000 zł i więcej

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

10,00 zł

50,00 zł

z możli-
wością 
nego-
cjacji

11,00 zł 15,00 zł

1.2 wpływ w danym miesiącu poniżej 1000 zł

7,00 zł 7,00 zł 20,00 zł

1.2.1  wiek Posiadacza: do 26 lat Bez 
opłat

1.2.2

  wiek Posiadacza (w przypadku 
rachunku wspólnego, przynajmniej 
jednego ze współposiadaczy): 
ukończone 26 lat w miesiącu, którego 
dotyczy opłata

7,00 zł

2 Polecenie przelewu wewnętrznego 
(na rachunek w BZ WBK)

2.1 na rachunek obcy

2.1.1
  złożone za pośrednictwem usługi 

bankowości elektronicznej (BZWBK24 
internet/mobile)

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

2.1.2   złożone w placówce BZ WBK 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł

2.1.3  Przelew24 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł Bez 
opłat 0,50 zł Bez 

opłat

2.2 na rachunek własny Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Przed zmianą 

TABELA 2

Wyszczególnienie czynności
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1 Prowadzenie rachunku (miesięcznie)

1.1 wpływ w danym miesiącu w wysokości 
1000 zł i więcej

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

10,00 zł

50,00 zł

z możli-
wością 
nego-
cjacji

11,00 zł 15,00 zł

1.2 wpływ w danym miesiącu poniżej 1000 zł

7,00 zł 7,00 zł 20,00 zł

1.2a  wiek Posiadacza: do 26 lat Bez 
opłat

1.2b

  wiek Posiadacza (w przypadku 
rachunku wspólnego, przynajmniej 
jednego ze współposiadaczy): 
ukończone 26 lat w miesiącu, którego 
dotyczy opłata

7,00 zł

2 Transakcje na rachunek w BZ WBK

2.1
Przelew złożony w placówce BZ WBK 
(z wyłączeniem przelewu pomiędzy 
rachunkami własnymi)

8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł

2.2 Pozostałe transakcje Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

3 Transakcje na rachunek w innym 
banku

3a przelew złożony za pośrednictwem usług 
BZWBK24 w systemie ELIXIR

Bez 
opłat 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł Bez 

opłat 0,50 zł Bez 
opłat

3b
przelew złożony za pośrednictwem usług 
BZWBK24 w systemie Express ELIXIR lub 
w systemie BlueCash

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Bez 
opłat 5,00 zł 5,00 zł

3c przelew złożony w placówce BZ WBK 
w systemie ELIXIR 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł

3d  przelew w systemie SORBNET 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł

3e  zlecenia stałe 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł Bez 
opłat 0,50 zł Bez 

opłat

3f polecenie zapłaty 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł Bez 
opłat 0,50 zł Bez 

opłat

4 Przelew24 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł Bez 
opłat 0,50 zł Bez 

opłat

5 Wypłata gotówki BLIK

5.1 w bankomatach sieci BZWBK24 Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

5.2 w bankomatach nie należących do sieci 
BZWBK24

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

6 Wyciąg z rachunku

6.1
eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą 
klientom posiadającym usługę BZWBK24 
internet

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

6.2 wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu 
lub rzadziej 

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat 

6.3 wysyłany listem zwykłym częściej niż raz 
w miesiącu lub po każdej zmianie salda 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Bez 

opłat 5,00 zł 5,00 zł

6.4 duplikat wyciągu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Bez 
opłat 5,00 zł 5,00 zł
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Przed zmianą

TABELA 3

Wyszczególnienie 
czynności

Ekstrakonto Profil 
Spokojny

Ekstrakonto Profil 
Aktywny

Ekstrakonto Profil 
Ambitny

Ekstrakonto Profil 
Zdobywcy

1 2 3 4 5 6

1 Opłata miesięczna 
za pakiet 15,00 zł 26,00 zł 36,00 zł

60,00 zł / Bez opłat
Opłata nie zostanie 
pobrana jeżeli 
w miesiącu kalendarzowym 
bezpośrednio 
poprzedzającym miesiąc, 
za który opłata jest 
należna stan środków 
zgromadzonych 
przez Posiadacza 
w BZ WBK na rachunkach 
oszczędnościowych lokat 
terminowych, kontach 
oszczędnościowych 
lub rachunkach 
oszczędnościowo-
rozliczeniowych na 
ostatni dzień miesiąca 
kalendarzowego 
bezpośrednio 
poprzedzającego miesiąc, 
za który opłata jest należna 
wynosił co najmniej 300 tys. 
zł (w przypadku rachunków 
prowadzonych w walutach 
obcych przeliczonych 
wg kursu średniego NBP 
obowiązującego w tym 
dniu).

1.2

W ramach opłaty 
za pakiet brak 
opłat i prowizji za 
następujące usługi:

•  Ekstrakonto Rachunek 
Podstawowy

•  3 przelewy na 
rachunek w innym 
banku złożone za 
pośrednictwem usług 
BZWBK24 w systemie 
ELIXIR

•  Dostęp do usług 
BZWBK24

•  Karta płatnicza do 
rachunku Visa Vento 
z pakietem usług 
dodatkowych

•  Ekstrakonto Rachunek 
Podstawowy

•  Wszystkie przelewy 
na rachunek w innym 
banku złożone za 
pośrednictwem usług 
BZWBK24 w systemie 
ELIXIR

•  Realizacja zlecenia 
stałego

•  Dostęp do usług 
BZWBK24

•  Karta płatnicza do 
rachunku Visa Lume 
z pakietem usług 
dodatkowych

•  karta kredytowa 
z aktualnej oferty 
Banku, inna niż Karta 
kredytowa 123

• Limit kredytowy

•  Ekstrakonto Rachunek 
Podstawowy

•  Wszystkie przelewy 
na rachunek w innym 
banku złożone za 
pośrednictwem usług 
BZWBK24 w systemie 
ELIXIR

•  Realizacja zlecenia 
stałego

•  Dostęp do usług 
BZWBK24

•  2 karty płatnicze do 
rachunku Visa Lume 
z pakietem usług 
dodatkowych

•  karta kredytowa 
z aktualnej oferty 
Banku, inna niż Karta 
kredytowa 123

•  Limit kredytowy

•  Ekstrakonto Rachunek 
Podstawowy

•  Wszystkie przelewy na 
rachunek w BZ WBK oraz 
w innym banku: złożone 
za pośrednictwem usług 
BZWBK24 i w placówce 
BZ WBK w systemie ELIXIR 
oraz w systemie SORBNET

•  Realizacja zlecenia stałego

•  Dostęp do usług BZWBK24

•  2 karty płatnicze do 
rachunku Visa VIP 
z pakietem usług 
dodatkowych

•  karta kredytowa z aktualnej 
oferty Banku, inna niż Karta 
kredytowa 123

•  Limit kredytowy

Objaśnienia

1.  Ekstrakonto Rachunek Podstawowy – opłata za prowadzenie rachunku

2.  Liczniki przelewów obowiązują w miesiącu kalendarzowym i uwzględniają transakcje wykonane od 1-go 
do ostatniego dnia danego miesiąca na Ekstrakoncie Rachunek Podstawowy, wchodzącym w skład pakietu. 
Niewykorzystane operacje nie przechodzą na kolejny miesiąc.

3.  Karta kredytowa: dotyczy 1 karty głównej i 1 karty dodatkowej (wydanie, obsługa karty).

4.  Limit kredytowy: prowizja za udzielenie kredytu, odnowienie, podwyższenie kwoty limitu.

5.  Pakiet usług dodatkowych do kart debetowych: pod warunkiem wyrażenia zgody na objęcie ochroną 
ubezpieczeniową 

6.  Za produkty i usługi nie ujęte w danym pakiecie lub po przekroczeniu limitów transakcji pobierane są opłaty 
i prowizje jak dla Ekstrakonta Rachunek Podstawowy (w zakresie operacji dot. Konta wymienionych w Tabeli 
3), za pozostałe produkty i usługi, opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z niniejszą Taryfą.

Wyszczególnienie czynności
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3
Polecenie przelewu na rachunek (prowadzony 
przez dostawcę innego niż BZ WBK – przelew 
krajowy w złotych)

3.1 Przelew ELIXIR

3.1.1
  złożone za pośrednictwem usługi 

bankowości elektronicznej (usługi 
BZWBK24 internet/mobile)

Bez 
opłat 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł Bez 

opłat 0,50 zł Bez 
opłat

3.1.2   złożony w placówce BZ WBK 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł

3.2 przelew Express ELIXIR lub przelew 
BlueCash 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Bez 

opłat 5,00 zł 5,00 zł

3.3 przelew SORBNET 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł

4 Zlecenie stałe 

4.1 na rachunek w BZ WBK Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

4.2 na rachunek prowadzony przez dostawcę 
innego niż BZ WBK 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł Bez 

opłat 0,50 zł Bez 
opłat

5 Polecenie zapłaty 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł Bez 
opłat 0,50 zł Bez 

opłat

6 Wypłata gotówki 

6.1 w placówce BZ WBK Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

6.2  w bankomacie, autoryzowana kodem 
BLIK

6.2.1  w bankomacie sieci BZWBK24 Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

6.2.2   w bankomacie nie należącym do sieci 
BZWBK24

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

7. Wpłata gotówki w placówce BZ WBK 
przez posiadacza rachunku

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

8. Wyciąg z rachunku

8.1

eWyciąg wysyłany na Skrzynkę 
odbiorczą klientom posiadającym usługę 
bankowości elektronicznej (BZWBK24 
internet/mobile)

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

8.2 wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu 
lub rzadziej

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

8.3 wysyłany listem zwykłym częściej niż raz 
w miesiącu lub po każdej zmianie salda 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Bez 

opłat 5,00 zł 5,00 zł

8.4 duplikat wyciągu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Bez 
opłat 5,00 zł 5,00 zł

9.

Sporządzenie zestawienia transakcji 
płatniczych- sporządzenie historii 
obrotów na rachunku (za każdy 
rozpoczęty miesiąc)

9.1 klienta posiadającego usługę bankowości 
elektronicznej (BZWBK24 internet/mobile) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

9.2

klienta nie posiadającego usługi 
bankowości elektronicznej (BZWBK24 
internet/mobile), gdy historia dotyczy 
poprzedniego miesiąca kalendarzowego

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

9.3

klienta nie posiadającego usługi 
bankowości elektronicznej (BZWBK24 
internet/mobile) gdy historia dotyczy 
miesiąca innego niż poprzedni miesiąc 
kalendarzowy

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



42 ZMIANY W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI 43

Przed zmianą

TABELA 4

Wyszczególnienie czynności
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Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 1,00 zł 2,00 zł 10,00 zł 9,99 zł 15,99 zł 9,99 zł

1.1 saldo równe 20 podstawowym jednostkom 
monetarnym waluty rachunku albo wyższe 1 – – – – – – Bez opłat

1.2 saldo poniżej 20 podstawowych jednostek 
monetarnych waluty rachunku 1 – – – – – – 8,00 zł 2

Transakcje na rachunek w BZ WBK 

2.1 zlecenia stałe Bez opłat Bez opłat 0,95 zł Bez opłat Bez opłat 0,95 zł Bez opłat

2.2
przelew złożony w placówce 
BZ WBK (z wyłączeniem przelewu pomiędzy 
rachunkami własnymi)

8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł

2.3 pozostałe transakcje Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

Transakcje na rachunek w innym banku 

3.1 przelew złożony za pośrednictwem usług 
BZWBK24 w systemie ELIXIR 0,50 zł 0,50 zł 0,99 zł 0,50 zł Bez opłat 0,50 zł –

3.2
przelew złożony za pośrednictwem usług 
BZWBK24 w systemie Express ELIXIR lub 
w systemie BlueCash

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Bez opłat 5,00 zł –

3.3 przelew złożony w placówce BZ WBK 
w systemie ELIXIR 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł

3.4 przelew w systemie SORBNET 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł

3.5 zlecenie stałe 0,50 zł 0,50 zł 0,95 zł 0,50 zł Bez opłat 0,95 zł –

3.6 polecenie zapłaty Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat –

Przelew24 0,50 zł 0,50 zł 0,99 zł 0,50 zł Bez 
opłat 0,50 zł –

Wypłata gotówki BLIK

5a w bankomatach sieci BZWBK24 Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

5b w bankomatach nie należących do sieci 
BZWBK24 Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat –

Wyciąg z rachunku

6.1
eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą 
klientom posiadającym usługę BZWBK24 
internet

Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

6.2 wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub 
rzadziej Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

6.3 wysyłany listem zwykłym częściej niż raz 
w miesiącu lub po każdej zmianie salda 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

6.4 odbierany w placówce BZ WBK (dotyczy 
dyspozycji przyjętych do dnia 26.10.2014 r.) Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

duplikat wyciągu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

Sporządzenie historii obrotów na 
rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)

7.1 klienta posiadającego usługę BZWBK24 
internet 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

7.2
klienta nie posiadającego usługi BZWBK24 
internet, gdy historia dotyczy poprzedniego 
miesiąca kalendarzowego

Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

Po zmianie

TABELA 3

Wyszczególnienie 
czynności

Ekstrakonto Profil 
Spokojny 

Ekstrakonto Profil 
Aktywny

Ekstrakonto Profil 
Ambitny Ekstrakonto Profil Zdobywcy

1 2 3 4 5 6

Opłata  
miesięczna  
za pakiet

15,00 zł 26,00 zł 36,00 zł

60,00 zł / Bez opłat
Opłata nie zostanie 
pobrana jeżeli w miesiącu 
kalendarzowym bezpośrednio 
poprzedzającym miesiąc, za 
który opłata jest należna stan 
środków zgromadzonych 
przez Posiadacza w BZ WBK na 
rachunkach oszczędnościowych 
lokat terminowych, kontach 
oszczędnościowych lub 
rachunkach oszczędnościowo-
rozliczeniowych na 
ostatni dzień miesiąca 
kalendarzowego bezpośrednio 
poprzedzającego miesiąc, 
za który opłata jest należna 
wynosił co najmniej 300 
tys. zł (w przypadku 
rachunków płatniczych 
prowadzonych w walutach 
obcych przeliczonych 
wg kursu średniego NBP 
obowiązującego w tym dniu).

1.2

W ramach opłaty 
za pakiet brak 
opłat i prowizji za 
następujące usługi:

•  Ekstrakonto 
Rachunek 
Podstawowy 
– prowadzenie 
rachunku płatniczego

•  3 polecenia 
przelewu przelew 
ELIXIR 1 – złożone 
za pośrednictwem 
usługi bankowości 
elektronicznej 
(BZWBK24 internet/
mobile).

•  dostęp do usług 
BZWBK24

•  Karta płatnicza do 
rachunku Visa Vento 
z pakietem usług 
dodatkowych

•  Ekstrakonto 
Rachunek 
Podstawowy 
– prowadzenie 
rachunku płatniczego

•  Wszystkie polecenia 
przelewu- przelew 
ELIXIR 1– złożone 
za pośrednictwem 
usługi bankowości 
elektronicznej 
(BZWBK24 internet/
mobile) 

•  realizacja zlecenia 
stałego

•  dostęp do usług 
BZWBK24

•  karta płatnicza do 
rachunku Visa Lume 
z pakietem usług 
dodatkowych

•  karta kredytowa 
z aktualnej oferty 
Banku, inna niż Karta 
kredytowa 123

•  kredyt w rachunku 
płatniczym – Limit 
kredytowy w koncie 
osobistym

•  Ekstrakonto 
Rachunek 
Podstawowy 
-prowadzenie 
rachunku płatniczego

•  Wszystkie polecenia 
przelewu -przelew 
ELIXIR 1 złożone 
za pośrednictwem 
usługi bankowości 
elektronicznej 
(BZWBK24 internet/
mobile).

•  realizacja zlecenia 
stałego,

•  dostęp do usług 
BZWBK24 

•  2 karty płatnicze do 
rachunku Visa Lume 
z pakietem usług 
dodatkowych

•  karta kredytowa 
z aktualnej oferty 
Banku, inna niż Karta 
kredytowa 123

•  kredyt w rachunku 
płatniczym – Limit 
kredytowy w koncie 
osobistym 

•  Ekstrakonto Rachunek 
Podstawowy – prowadzenie 
rachunku płatniczego

•  wszystkie polecenia przelewu 
wewnętrznego oraz wszystkie 
polecenia przelewu–przelew 
ELIXIR 1 i przelew SORBNET 1 
złożone za pośrednictwem 
usługi bankowości 
elektronicznej (BZWBK24 
internet/mobile) i w placówce 
BZ WBK 

•  realizacja zlecenia stałego

  dostęp do usług BZWBK24)

•  2 karty płatnicze do rachunku 
Visa VIP z pakietem usług 
dodatkowych

•  karta kredytowa z aktualnej 
oferty Banku, inna niż Karta 
kredytowa 123

•  kredyt w rachunku płatniczym 
– Limit kredytowy w koncie 
osobistym

Objaśnienia

1.  Polecenia przelewów przelew Elixir zliczane są od 1-go do ostatniego dnia danego miesiąca na Ekstrakoncie 
Rachunek Podstawowy, wchodzącym w skład pakietu. Niewykorzystane operacje nie przechodzą na kolejny 
miesiąc.

2.  Karta kredytowa: dotyczy 1 karty głównej i 1 karty dodatkowej (wydanie, obsługa karty).

3.  Kredyt w rachunku płatniczym – Limit kredytowy w koncie osobistym: prowizja za udzielenie kredytu, 
odnowienie, podwyższenie kwoty limitu.

4.  Pakiet usług dodatkowych do kart debetowych: pod warunkiem wyrażenia zgody na objęcie ochroną 
ubezpieczeniową 

5.  Za produkty i usługi nie ujęte w danym pakiecie lub po przekroczeniu limitów transakcji pobierane są opłaty 
i prowizje jak dla Ekstrakonta Rachunek Podstawowy (wymienione w Tabeli 5). Za pozostałe produkty 
i usługi, opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z niniejszą Taryfą.

1. przelew krajowy w złotych
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Wyszczególnienie czynności
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4 Zlecenie stałe

4.1 na rachunek w BZ WBK Bez opłat Bez opłat 0,95 zł Bez opłat Bez opłat 0,95 zł –

4.2 na rachunek prowadzony przez dostawcę 
innego niż BZ WBK 0,50 zł 0,50 zł 0,95 zł 0,50 zł Bez opłat 0,95 zł –

5 Polecenie zapłaty Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat –

6 Wypłata gotówki

6.1 w placówce BZ WBK Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

6.2 w bankomacie autoryzowana kodem BLIK

6.2.1  w bankomacie sieci BZWBK24 Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat –

6.2.2   w bankomacie nie należącym do sieci 
BZWBK24 Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat –

7. Wpłata gotówki w placówce BZ WBK 
przez posiadacza rachunku

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

8. Wyciąg z rachunku

8.1
eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą 
klientom posiadającym usługę bankowości 
elektronicznej (BZWBK24 internet/mobile)

Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

8.2 wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub 
rzadziej Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

8.3 wysyłany listem zwykłym częściej niż raz 
w miesiącu lub po każdej zmianie salda 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

8.4 odbierany w placówce BZ WBK (dotyczy 
dyspozycji przyjętych do dnia 26.10.2014 r.) Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

8.5 duplikat wyciągu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

9

Sporządzenie zestawienia transakcji 
płatniczych – sporządzenie historii 
obrotów na rachunku (za każdy 
rozpoczęty miesiąc)

9.1 klienta posiadającego usługę bankowości 
elektronicznej (BZWBK24 internet/mobile) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

9.2

klienta nie posiadającego usługi bankowości 
elektronicznej (BZWBK24 internet/mobile), 
gdy historia dotyczy poprzedniego miesiąca 
kalendarzowego

Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

9.3

klienta nie posiadającego usługi bankowości 
elektronicznej (BZWBK24 internet/mobile), 
gdy historia dotyczy miesiąca innego niż 
poprzedni miesiąc kalendarzowy

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

1.  Opłata uzależniona od średniego miesięcznego salda rachunku. Dla potrzeb niniejszej Taryfy wartość średniego miesięcznego salda rachunku 
oblicza się jako sumę sald rachunku na koniec każdego dnia (z uwzględnieniem sald ujemnych) w okresie od ostatniego dnia poprzedniego 
miesiąca kalendarzowego do przedostatniego dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego włącznie, podzieloną przez odpowiednią liczbę dni.

2.  Nie dotyczy rachunków, które zostały wskazane jako rachunki do spłaty w umowie kredytu/pożyczki, udzielonej przez Bank osobom fizycznym. 
Zasada ta obowiązuje do zakończenia umowy kredytu/pożyczki.

Wyszczególnienie czynności
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7.3
klienta nie posiadającego usługi BZWBK24 
internet, gdy historia dotyczy miesiąca 
innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy

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

1.  Opłata uzależniona od średniego miesięcznego salda rachunku. Dla potrzeb niniejszej Taryfy wartość średniego miesięcznego salda rachunku 
oblicza się jako sumę sald rachunku na koniec każdego dnia (z uwzględnieniem sald ujemnych) w okresie od ostatniego dnia poprzedniego 
miesiąca kalendarzowego do przedostatniego dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego włącznie, podzieloną przez odpowiednią liczbę dni.

2.  Nie dotyczy rachunków, które zostały wskazane jako rachunki do spłaty w umowie kredytu/pożyczki, udzielonej przez Bank osobom fizycznym. 
Zasada ta obowiązuje do zakończenia umowy kredytu/pożyczki.

Po zmianie

TABELA 4

Wyszczególnienie czynności
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Prowadzenie rachunku płatniczego 
(miesięcznie) 1,00 zł 2,00 zł 10,00 zł 9,99 zł 15,99 zł 9,99 zł

1.1
saldo równe 20 podstawowym jednostkom 
monetarnym waluty

rachunku albo wyższe 1

– – – – – – Bez opłat

1.2 saldo poniżej 20 podstawowych jednostek 
monetarnych waluty rachunku 1 – – – – – – 8,00 zł 2

2 Polecenie przelewu wewnętrznego (na 
rachunek w BZ WBK)

2.1 na rachunek obcy

2.1.1
  złożone za pośrednictwem usługi 

bankowości elektronicznej (BZWBK24 
internet/mobile)

Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

2.1.2   złożone w placówce BZ WBK 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł

2.1.3   Przelew24 0,50 zł 0,50 zł 0,99 zł 0,50 zł Bez opłat 0,50 zł –

2.2 na rachunek własny Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

3
Polecenie przelewu (prowadzony przez 
dostawcę innego niż BZ WBK – przelew 
krajowy w złotych)

3.1 przelew ELIXIR

3.1.1
  złożone za pośrednictwem usługi 

bankowości elektronicznej  
(BZWBK24 internet/mobile)

0,50 zł 0,50 zł 0,99 zł 0,50 zł Bez opłat 0,50 zł –

3.1.2   złożony w placówce BZ WBK 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł

3.2 przelew Express ELIXIR lub przelew BlueCash 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Bez opłat 5,00 zł –

3.3 przelew SORBNET 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł
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Wyszczególnienie czynności Ekstrakonto Plus Ekstrakonto Concerto
Ekstrakonto 
Rachunek 

Podstawowy

1 2 10 11 12

Sporządzenie historii obrotów na 
rachunku (za każdy rozpoczęty 
miesiąc)

7.1 klienta posiadającego usługę BZWBK24 
internet 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

7.2
klienta nie posiadającego usługi 
BZWBK24 internet, gdy historia dotyczy 
poprzedniego miesiąca kalendarzowego

Bez opłat Bez opłat Bez opłat

7.3

klienta nie posiadającego usługi 
BZWBK24 internet, gdy historia dotyczy 
miesiąca innego niż poprzedni miesiąc 
kalendarzowy

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

Po zmianie

TABELA 5

Wyszczególnienie czynności Ekstrakonto Plus Ekstrakonto Concerto
Ekstrakonto 
Rachunek 

Podstawowy

1 2 10 11 12

1 Prowadzenie rachunku płatniczego 
(miesięcznie)

7,00 zł / Bez opłat
Opłata nie 

zostanie pobrana 
jeżeli w miesiącu 
kalendarzowym 

wpływy na rachunek 
wynoszą co najmniej 

1 000 zł

70,00 zł / Bez opłat
Opłata nie zostanie pobrana 

jeżeli w miesiącu kalendarzowym 
bezpośrednio poprzedzającym 

miesiąc, za który opłata jest 
należna, wpływy na rachunek 

wynosiły co najmniej 7 tys. zł lub 
stan środków zgromadzonych 
przez Posiadacza w BZ WBK na 
rachunkach oszczędnościowych 

lokat terminowych, kontach 
oszczędnościowych lub rachunkach 
oszczędnościowo-rozliczeniowych 

na ostatni dzień miesiąca 
kalendarzowego bezpośrednio 

poprzedzającego miesiąc, za który 
opłata jest należna, wynosił co 

najmniej 200 tys. zł (w przypadku 
rachunków prowadzonych 

w walutach obcych przeliczonych 
wg kursu średniego NBP 

obowiązującego w tym dniu).

7,00 zł

2 Polecenie przelewu wewnętrznego 
(na rachunek w BZ WBK)

2.1 na rachunek obcy 

2.1.1
  złożone za pośrednictwem usługi 

bankowości elektronicznej (usługi 
BZWBK24 internet/mobile)

Bez opłat Bez opłat Bez opłat

2.1.2   złożone w placówce BZ WBK 8,00 zł Bez opłat 8,00 zł

2.1.3  Przelew24 Bez opłat Bez opłat 1,00 zł

2.2 na rachunek własny Bez opłat Bez opłat Bez opłat

3
Polecenie przelewu (prowadzony 
przez dostawcę innego niż BZ WBK  
– przelew krajowy w złotych)

3.1 przelew ELIXIR

3.1.1
  złożone za pośrednictwem usługi 

bankowości elektronicznej (BZWBK24 
internet/mobile)

Bez opłat Bez opłat 1,00 zł

3.1.2   złożony w placówce BZ WBK 8,00 zł Bez opłat 8,00 zł

Przed zmianą

TABELA 4 cd 

Wyszczególnienie czynności Ekstrakonto Plus Ekstrakonto Concerto
Ekstrakonto 
Rachunek 

Podstawowy

1 2 10 11 12

Prowadzenie rachunku (miesięcznie)

7,00 zł / Bez opłat
Opłata nie 

zostanie pobrana 
jeżeli w miesiącu 
kalendarzowym 

wpływy na rachunek 
wynoszą co najmniej 

1 000 zł

70,00 zł / Bez opłat
Opłata nie zostanie pobrana 

jeżeli w miesiącu kalendarzowym 
bezpośrednio poprzedzającym 

miesiąc, za który opłata jest 
należna, wpływy na rachunek 

wynosiły co najmniej 7 tys. zł lub 
stan środków zgromadzonych 
przez Posiadacza w BZ WBK na 
rachunkach oszczędnościowych 

lokat terminowych, kontach 
oszczędnościowych lub rachunkach 
oszczędnościowo-rozliczeniowych 

na ostatni dzień miesiąca 
kalendarzowego bezpośrednio 

poprzedzającego miesiąc, za który 
opłata jest należna, wynosił co 

najmniej 200 tys. zł (w przypadku 
rachunków prowadzonych 

w walutach obcych przeliczonych 
wg kursu średniego NBP 

obowiązującego w tym dniu).

7,00 zł

Transakcje na rachunek w BZ WBK 

2.1 zlecenie stałe 0,50 zł Bez opłat 1,25 zł

2.2
przelew złożony w placówce BZ WBK 
(z wyłączeniem przelewu pomiędzy 
rachunkami własnymi)

8,00 zł Bez opłat 8,00 zł

2.3 pozostałe transakcje Bez opłat Bez opłat Bez opłat

Transakcje na rachunek w innym 
banku 

3.1 przelew złożony za pośrednictwem usług 
BZWBK24w systemie ELIXIR Bez opłat Bez opłat 1,00 zł

3.2
przelew złożony za pośrednictwem usług 
BZWBK24 w systemie Express ELIXIR lub 
w systemie BlueCash

5,00 zł Bez opłat 5,00 zł

3.3 przelew złożony w placówce BZ WBK 
w systemie ELIXIR 8,00 zł Bez opłat 8,00 zł

3.4 przelew w systemie SORBNET 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł

3.5 zlecenie stałe 0,50 zł Bez opłat 1,25 zł

3.6 polecenie zapłaty Bez opłat Bez opłat Bez opłat

Przelew24 Bez opłat Bez opłat 1,00 zł

Wypłata gotówki BLIK

5.1 w bankomacie sieci BZWBK24 Bez opłat Bez opłat Bez opłat

5.2 w bankomacie nie należącym do sieci 
BZWBK24 Bez opłat Bez opłat Bez opłat

Wyciąg z rachunku

6.1
eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą 
klientom posiadającym usługę  
BZWBK24 internet

Bez opłat Bez opłat Bez opłat

6.2 wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu 
lub rzadziej Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

6.3 wysyłany listem zwykłym częściej niż raz 
w miesiącu lub po każdej zmianie salda 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

6.4
odbierany w placówce BZ WBK 
(dotyczy dyspozycji przyjętych do dnia 
26.10.2014 r.)

Bez opłat Bez opłat Bez opłat

6.5 duplikat wyciągu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł
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Wyszczególnienie czynności Rachunek spłat

1 2 3

3 Transakcje na rachunek w BZ WBK (nie dotyczy przelewów na rachunki lokat 
terminowych)

3.1 przelew złożony w placówce BZ WBK – pierwszy w miesiącu kalendarzowym Bez opłat

3.2 przelew złożony w placówce BZ WBK – każdy kolejny w miesiącu kalendarzowym 10,00 zł

3.3 zlecenie stałe, polecenie zapłaty 10,00 zł

4 Transakcje na rachunek w innym banku

4.1 przelew złożony w placówce BZ WBK w systemie Elixir – pierwszy w miesiącu 
kalendarzowym Bez opłat

4.2 przelew złożony w placówce BZ WBK w systemie Elixir – każdy kolejny w miesiącu 
kalendarzowym 10,00 zł

4.3 przelew w systemie SORBNET 35,00 zł

4.4 zlecenie stałe, polecenie zapłaty 10,00 zł

5 Wyciąg z rachunku

5.1 wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej Bez opłat

5.2 wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda 5,00 zł

5.3 odbierany w placówce BZ WBK (dotyczy dyspozycji przyjętych do dnia 26.10.2014 r.) Bez opłat

5.4 duplikat wyciągu 5,00 zł

6 Sporządzenie historii obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)

6.1 historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego Bez opłat

6.2 historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy 10,00 zł

Po zmianie

TABELA 6

Wyszczególnienie czynności Rachunek spłat

1 2 3

1 Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie) Bez opłat

2.1 Wypłata gotówki w placówce BZ WBK – pierwsza w miesiącu kalendarzowym Bez opłat

2.2 Wypłata gotówki w placówce BZ WBK – każda kolejna w miesiącu kalendarzowym 10,00 zł 

3 Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek w BZ WBK – nie dotyczy 
przelewów na rachunki lokat terminowych)

3.1 złożone w placówce BZ WBK – pierwszy w miesiącu kalendarzowym Bez opłat

3.2 złożone w placówce BZ WBK – każdy kolejny w miesiącu kalendarzowym 10,00 zł 

4 Polecenie przelewu na (rachunek w innym banku – przelew krajowy w złotych)

4.1 przelew ELIXIR

4.2  złożony w placówce BZ WBK – pierwszy w miesiącu kalendarzowym Bez opłat

4.3  złożony w placówce BZ WBK – każdy kolejny w miesiącu kalendarzowym 10,00 zł 

4.4 przelew SORBNET 35,00 zł

5 Zlecenie stałe, Polecenie zapłaty 10,00 zł

6 Wyciąg z rachunku 

6.1 wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej Bez opłat

6.2 wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda 5,00 zł

6.3 odbierany w placówce BZ WBK (dotyczy dyspozycji przyjętych do dnia 26.10.2014 r.) Bez opłat

6.4 duplikat wyciągu 5,00 zł

7 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – sporządzenie historii 
obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)

7.1  historia dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego Bez opłat

7.2  historia dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy 10,00 zł

Wyszczególnienie czynności Ekstrakonto Plus Ekstrakonto Concerto
Ekstrakonto 
Rachunek 

Podstawowy

1 2 10 11 12

3.2 przelew Express ELIXIR lub przelew 
BlueCash 5,00 zł Bez opłat 5,00 zł

3.3 przelew SORBNET 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł

4 Zlecenie stałe

4.1 na rachunek w BZ WBK 0,50 zł Bez opłat 1,25 zł

4.2 na rachunek prowadzony przez dostawcę 
innego niż BZ WBK 0,50 zł Bez opłat 1,25 zł

5 Polecenie zapłaty Bez opłat Bez opłat Bez opłat

6 Wypłata gotówki

6.1 w placówce BZ WBK Bez opłat Bez opłat Bez opłat

6.2 w bankomacie, autoryzowana kodem 
BLIK

6.2.1  w bankomacie sieci BZWBK24 Bez opłat Bez opłat Bez opłat

6.2.2   w bankomacie nie należącym do sieci 
BZWBK24 Bez opłat Bez opłat Bez opłat

7. Wpłata gotówki w placówce BZ WBK 
przez posiadacza rachunku Bez opłat Bez opłat Bez opłat

8. Wyciąg z rachunku

8.1

eWyciąg wysyłany na Skrzynkę 
odbiorczą klientom posiadającym usługę 
bankowości elektronicznej (BZWBK24 
internet/mobile)

Bez opłat Bez opłat Bez opłat

8.2 wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu 
lub rzadziej Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

8.3 wysyłany listem zwykłym częściej niż raz 
w miesiącu lub po każdej zmianie salda 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

8.4
odbierany w placówce BZ WBK (dotyczy 
dyspozycji przyjętych do dnia 26.10.2014 
r.)

Bez opłat Bez opłat Bez opłat

8.5 duplikat wyciągu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

9

Sporządzenie zestawienia transakcji 
płatniczych – sporządzenie historii 
obrotów na rachunku (za każdy 
rozpoczęty miesiąc)

9.1 klienta posiadającego usługę bankowości 
elektronicznej (BZWBK24 internet/mobile) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

9.2

klienta nie posiadającego usługi 
bankowości elektronicznej (BZWBK24 
internet/mobile), gdy historia dotyczy 
poprzedniego miesiąca kalendarzowego

Bez opłat Bez opłat Bez opłat

9.3

klienta nie posiadającego usługi 
bankowości elektronicznej (BZWBK24 
internet/mobile), gdy historia dotyczy 
miesiąca innego niż poprzedni miesiąc 
kalendarzowy

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

Przed zmianą

TABELA 5

Wyszczególnienie czynności Rachunek spłat

1 2 3

1 Prowadzenie rachunku (miesięcznie) Bez opłat

2.1 Wypłata gotówki w placówce BZ WBK – pierwsza w miesiącu kalendarzowym Bez opłat

2.2 Wypłata gotówki w placówce BZ WBK – każda kolejna w miesiącu kalendarzowym 10,00 zł
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wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2016 r. wyniosło 
4635,02 zł, zaś zgodnie z danymi podanymi 19 stycznia 2018 r. w grudniu 2017 r. wynosiło 
4972,92 zł. Oznacza to, iż wynagrodzenie wzrosło o 7,3%.

3.  Podstawa prawna dokonania zmiany w zakresie ujednolicenia stawek i wprowadzenia 
nowej prowizji za wypłaty gotówki w: „bankomatach sieci Millennium”, „bankomatach 
sieci PKO BP”, „bankomatach sieci Cashzone”, „w pozostałych bankomatach i terminalach 
w kraju”, „w bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą” (pkt. 2b-2f Tabeli 1 
przed zmianą) w wysokości: 4% dla wszystkich kart z wyłączeniem: Visa Electron Prestiż, MasterCard 
PAYBACK Omni, MasterCard PAYBACK Multi, Visa Electron Aktywni 50+ dla których wypłaty w kraju 
pozostały bez opłat.

W Tabeli 1 po zmianach ujednolicono stawki i wprowadzono nową prowizję: „w bankomatach 
i terminalach poza siecią BZWBK24 w kraju i zagranicą (z wyłączeniem pkt 5) ” w pkt. 4b. 
Pkt 12, ppkt 2), lit. a) i b) Postanowień Ogólnych 
Pkt. 12, ppkt 3) Postanowień Ogólnych

WAŻNE: Pozycja „ Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych” została wprowadzona ze względu na okoliczności w pkt 2.,wysokość prowizji 
jest tożsama z wyżej opisaną prowizją.

4.  Okoliczności faktyczne, zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi (dotyczy pkt. 3) – wycofanie 
z Polski sieci bankomatów Cashzone oraz:

 1.  Wzrost kosztów obsługi obrotu gotówkowego.

 2.  Wzrost kosztów związanych z modernizacją, ulepszeniem sieci bankomatów i wpłatomatów 
BZWBK24.

 3.  Wzrost kosztów wynikających z dostosowania się Banku do zmian przepisów prawa m.in. 
nowelizacja ustawy o usługach płatniczych.

 4.  Wzrost kosztów związanych z wypłatami w bankomatach w kraju poza siecią BZWBK24.

5.  Podstawa prawna dokonania zmiany dla przeniesienia karty Visa Avocado z Załącznika nr 1 
Produkty i usługi Avocado do kolumny nr 5 w TABELA 1 (poniżej). Zmianie nie uległy stawki 
opłat i prowizji. 
pkt 12, ppkt 6), lit. d) Postanowień Ogólnych

6.  Okoliczności faktyczne, zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi (dotyczy pkt. 5) – Bank dla 
ujednolicenia, uproszczenia i skrócenia zapisów Taryfy przeniósł kartę Visa Avocado do TABEL1

  Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS w dniu 20 stycznia 2017 r. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2016 r. wyniosło 
4635,02 zł, zaś zgodnie z danymi podanymi 19 stycznia 2018 r. w grudniu 2017 r. wynosiło 4972,92 
zł. Oznacza to, iż wynagrodzenie wzrosło o 7,3%.

Przed zmianą

TABELA 6

Wyszczególnienie czynności Konto Wealth 
Management

Konto Private Banking 
(otwierane do 
31.10.2011)

1 2 3 4

Prowadzenie rachunku Bez opłat Bez opłat

Przelew 

2a na rachunek w BZ WBK Bez opłat Bez opłat

2b na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR Bez opłat Bez opłat

2c na rachunek w innym banku realizowany w systemie SORBNET 35,00 zł 35,00 zł

Wyciąg z rachunku w formie papierowej ( za każdy wyciąg)

3a wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej Bez opłat Bez opłat

3b odbierany w BZ WBK Bez opłat Bez opłat

3c wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie 
salda Bez opłat Bez opłat

Po zmianie

TABELA 7 

Wyszczególnienie czynności Konto Wealth 
Management

Konto Private Banking 
(otwierane do 

31.10.2011)

1 2 3 4

Polecenie przelewu – przelew SORBNET 1 35,00 zł 35,00 zł

1. przelew krajowy w złotych

Rozdział II. KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW / INNE INSTRUMENTY PŁATNICZE DO 
RACHUNKÓW NIEBĘDĄCE W OFERCIE

1.  Podstawa prawna dokonania zmiany (z wyłączeniem zmian opisanych w punktach 3-6 
poniżej). 
Pkt 12, ppkt 5), lit b) Postanowień Ogólnych  
pkt 12, ppkt 6), lit. d) Postanowień Ogólnych

2.  Okoliczności faktyczne, zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi (dotyczy pkt 1) – dostosowano 
nazwy usług świadczonych przez Bank do nazw wynikających z Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie określenia wykazu usług reprezentatywnych, 
powiązanych z rachunkiem płatniczym (Dz. U. z 27 lipca 2017 r., poz. 1437) w związku z art. 32d 
Ustawy o usługach płatniczych (Dz.U.2017.2003 t.j. z dnia 2017.10.27) zmienione zostały nazwy 
usług reprezentatywnych zgodnie z nowymi nazwami i definicjami. W związku z tym uległa również 
zmianie numeracja tabel i wierszy jak i ujednolicenie treści. 

  Decyzja Zgodnie z danymi podanymi przez GUS w dniu 20 stycznia 2017 r. przeciętne miesięczne 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2d w bankomatach sieci Cashzone Bez 
opłat

2,00 
zł

2,00 
zł

3%; 
min 
5,00 

zł

20,00 
zł

Bez 
opłat

2,00 
zł

2,00 
zł

Bez 
opłat

Bez 
opłat

2,00 
zł

2e
w pozostałych bankomatach i

terminalach w kraju
Bez 

opłat
5,00 

zł
5,00 

zł

3%; 
min 
5,00 

zł

20,00 
zł

Bez 
opłat

5,00 
zł

5,00 
zł

Bez 
opłat

Bez 
opłat

5,00 
zł

2f w bankomatach i terminalach 
innych instytucji za granicą

2% 
min. 
10 zł

3% 
min. 

10,00 
zł

2% 
min. 
10 zł

3,5%; 
min 

10,00 
zł

3%; 
min 

20,00 
zł

Bez 
opłat

2% 
min. 

10,00 
zł

3% 
min. 

10,00 
zł

2% 
min. 

10,00 
zł

2% 
min. 

10,00 
zł

2% 
min. 

10,00 
zł

2g w ramach usługi cash back 1,50 
zł

1,50 
zł

1,50 
zł

1,50 
zł

1,50 
zł

1,50 
zł

1,50 
zł

1,50 
zł

1,50 
zł

1,50 
zł

1,50 
zł

3 Wpłata gotówki we 
wpłatomatach sieci BZWBK24

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

4

Przewalutowanie transakcji 
dokonanej w walucie innej niż 
waluta rachunku (naliczana 
od wartości transakcji po 
przewalutowaniu na
walutę rachunku)

2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8%

5

Sprawdzenie dostępnych 
środków lub wygenerowanie 
miniwyciągu (listy 10 ostatnich 
transakcji) w bankomatach

2,00 
zł

2,00 
zł

2,00 
zł

2,00 
zł

2,00 
zł

Bez 
opłat

2,00 
zł

2,00 
zł

2,00 
zł

2,00 
zł

2,00 
zł

6

Wygenerowanie nowego 
numeru PIN na wniosek 
Posiadacza w formie papierowej 
w placówce BZ WBK

7,00 
zł

7,00 
zł

7,00 
zł

7,00 
zł

7,00 
zł

Bez 
opłat

7,00 
zł

7,00 
zł

7,00 
zł

7,00 
zł

7,00 
zł

7

Zestawienie operacji (opłata 
dotyczy Posiadaczy, którzy 
otrzymują wyciąg do konta, do 
którego wydana jest karta)

7,00 
zł

7,00 
zł

7,00 
zł

7,00 
zł

7,00 
zł

Bez 
opłat

7,00 
zł

7,00 
zł

7,00 
zł

7,00 
zł

7,00 
zł

8 Prowizja za transakcje typu 
Quasi Cash

4% 
min. 
10 zł

4% 
min. 
10 zł

4% 
min. 
10 zł

4% 
min. 
10 zł

4% 
min. 
10 zł

4% 
min. 
10 zł

4% 
min. 
10,00 

zł

4% 
min. 
10,00 

zł

4% 
min. 
10,00 

zł

4% 
min. 
10,00 

zł

4% 
min. 
10,00 

zł

9
Opłata za wznowienie karty, 
w tym za wznowienie na kartę 
z aktualnej oferty Banku

15,00 
zł

15,00 
zł

15,00 
zł

15,00 
zł – 15,00 

zł
15,00 

zł
15,00 

zł
15,00 

zł
15,00 

zł
15,00 

zł

Przed zmianą

ROZDZIAŁ II. KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW  
/ INNE INSTRUMENTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW NIEBĘDĄCE W OFERCIE

TABELA 1

Dotyczy kart wydawanych do rachunków wymienionych w części 1, rozdział 1 oraz w części 2, rozdział I, 
tabela 1.

Wyszczególnienie czynności
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Opłata miesięczna za kartę

1a pobierana co miesiąc – – – 5,00 
zł

Bez 
opłat

Bez 
opłat

5, 
00 zł – 7,00 

zł – –

1b

pobierana w przypadku dokonania 
(i nieodwołania) w miesiącu 
kalendarzowym, którego 
dotyczy opłata co najmniej 5 
transakcji bezgotówkowych kartą 
(z wyłączeniem transakcji typu 
QuasiCash)

1,00 
zł

1,00 
zł

1,00 
zł – – – – 1,00 

zł – 1,00 
zł –

1c

pobierana w przypadku 
niedokonania w miesiącu 
kalendarzowym, którego 
opłata dotyczy co najmniej 5 
transakcji bezgotówkowych kartą 
(z wyłączeniem transakcji typu 
Quasi Cash)

5,00 
zł

5,00 
zł

5,00 
zł – – – – 5,00 

zł – 5,00 
zł –

1d

pobierana w przypadku dokonania 
(i nieodwołania) w miesiącu 
kalendarzowym, którego dotyczy 
opłata transakcji bezgotówkowych 
kartą na co najmniej 500,00 zł 
(z wyłączeniem transakcji typu 
Quasi Cash)

– – – – – – – – – – Bez 
opłat

1e

pobierana w przypadku 
niedokonania w miesiącu 
kalendarzowym, którego 
opłata dotyczy transakcji 
bezgotówkowych kartą na co 
najmniej 500,00 zł (z wyłączeniem 
transakcji typu Quasi Cash)

– – – – – – – – – – 5,00 
zł

2 Wypłata gotówki

2a w bankomatach sieci BZWBK24 Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

3%; 
min 
5,00 

zł

20,00 
zł

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

2b w bankomatach sieci Millennium Bez 
opłat

1,00 
zł

1,00 
zł

3%; 
min 
5,00 

zł

20,00 
zł

Bez 
opłat

Bez 
opłat

1,00 
zł

Bez 
opłat

Bez 
opłat

1,00 
zł

2c W bankomatach sieci PKO BP Bez 
opłat

5,00 
zł

5,00 
zł

3% 
min. 
5,00 

zł

20,00 
zł

Bez 
opłat

Bez 
opłat

5,00 
zł

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4b
w bankomatach i terminalach poza 
siecią BZWBK24 w kraju i zagranicą 
(z wyłączeniem pkt5)

Bez 
opłat – 
w kraju,

4% – za-
granicą

4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

Bez 
opłat– 

w kraju, 

4% – za-
granicą

Bez 
opłat– 

w kraju, 

4% – za-
granicą

4%

4c w ramach usługi cash back 1,50  
zł

1,50 
zł

1,50 
zł

1,50 
zł 1,50 zł 1,50 

zł
1,50 

zł
1,50 

zł
1,50  

zł
1,50  

zł 1,50 zł

5

Transgraniczna transakcja 
płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych

4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

6
Wpłata gotówki we 
wpłatomatach sieci BZWBK24

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Transakcje bezgotówkowe

7

Transgraniczna transakcja 
płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
bezgotówkowych

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

8
Prowizja za transakcje typu 
Quasi cash (z wyłączeniem 
pkt. 9)

4% min. 
10 
 zł

4% 
min. 
10 zł

4% 
min. 
10 zł

4% 
min. 
10 zł

4% 
min. 
10 zł

4% 
min. 
10 zł

4% 
min. 
10 zł

4% 
min. 
10 zł

4% min. 
10  
zł

4%  
min. 
10 zł

4% 
min. 
10 zł

9

Prowizja za transakcje typu 
Quasi cash – transgraniczna 
transakcja płatnicza przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych

4%  
min.
10 zł

4% 
min.
10 zł

4% 
min.
10 zł

4% 
min.
10 zł

4% 
min. 
10 zł

4% 
min.
10 zł

4% 
min. 
10 zł

4% 
min. 
10 zł

4%  
min. 
10 zł

4%  
min. 
10 zł

4% 
min. 
10 zł

Wydanie karty płatniczej

10

Opłata za wznowienie 
karty debetowej, 
w tym za wznowienie na kartę 
z aktualnej oferty Banku

15,00  
zł

15,00 
zł

15,00 
zł

15,00 
zł – 15,00 

zł
15,00 

zł
15,00 

zł
15,00  

zł
15,00  

zł
15,00 

zł

Inne czynności związane z kartą debetową

11 Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych

7,00  
zł

7,00 
zł

7,00 
zł

7,00 
zł

7,00 
zł

7,00 
zł

7,00 
zł

7,00 
zł

7,00  
zł

7,00  
zł

7,00 
zł

12

Sprawdzenie dostępnych 
środków lub
wygenerowanie miniwyciągu 
(listy 10 ostatnich transakcji) 
w bankomatach

2,00  
zł

2,00 
zł

2,00 
zł

2,00 
zł

2,00 
zł

2,00 
zł

2,00 
zł

2,00 
zł

2,00  
zł

2,00  
zł

2,00 
zł

Po zmianie:

ROZDZIAŁ II. DEBETOWE KARTY PŁATNICZE I INNE INSTRUMENTY  
PŁATNICZE DO RACHUNKÓW PŁATNICZYCH NIEBĘDĄCE W OFERCIE
 
TABELA 1

Wyszczególnienie czynności
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Obsługa karty debetowej

1 Opłata miesięczna za kartę - - - 5,00 
zł

Bez 
opłat - 5, 00 

zł - 7,00 zł - -

1a

pobierana w przypadku dokonania 
(i nieodwołania) w miesiącu 
kalendarzowym, którego 
dotyczy opłata co najmniej 5 
transakcji bezgotówkowych kartą 
(z wyłączeniem transakcji typu 
Quasi Cash)

1,00  
zł

1,00 
zł

1,00 
zł – – – – 1,00 

zł – 1,00  
zł –

1b

pobierana w przypadku 
niedokonania w miesiącu 
kalendarzowym, którego 
opłata dotyczy co najmniej 5 
transakcji bezgotówkowych kartą 
(z wyłączeniem

5,00  
zł

5,00 
zł

5,00 
zł – – – – 5,00 

zł – 5,00  
zł –

1c

pobierana w przypadku dokonania 
(i nieodwołania) w miesiącu 
kalendarzowym, którego dotyczy 
opłata transakcji bezgotówkowych 
kartą na co najmniej 500,00 zł 
(z wyłączeniem transakcji typu 
Quasi Cash)

– – – – – Bez 
opłat – – – – Bez 

opłat

1d

pobierana w przypadku 
niedokonania w miesiącu 
kalendarzowym, którego 
opłata dotyczy transakcji 
bezgotówkowych kartą na co 
najmniej 500,00 zł (z wyłączeniem 
transakcji typu Quasi Cash)

– – – – – 5,00 
zł – – – – 5,00 zł

2

Wygenerowanie nowego 
numeru PIN na wniosek 
Posiadacza w formie papierowej 
w placówce BZ WBK

7,00  
zł

7,00 
zł

7,00 
zł

7,00 
zł

7,00 
zł

7,00 
zł

7,00 
zł

7,00 
zł

7,00  
zł

7,00 
zł

7,00 
zł

3

Przewalutowanie transakcji 
dokonanej w walucie innej niż 
waluta rachunku (naliczana 
od wartości transakcji po 
przewalutowaniu na walutę 
rachunku)

2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8%

Transakcje gotówkowe

4 Wypłata gotówki

4a w bankomatach sieci BZWBK24 Bez  
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

3%; 
min 
5,00 

zł

20,00 
zł

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez  
opłat

Bez  
opłat

Bez 
opłat
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Przed zmianą

TABELA 1A

Wyszczególnienie czynności
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1 2 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Opłata miesięczna za kartę:

1a pobierana co miesiąc Bez 
opłat – – Bez 

opłat 3,00 zł Bez 
opłat 7,00 zł –

1b

pobierana w przypadku dokonania 
(i nieodwołania) w miesiącu 
kalendarzowym, którego dotyczy opłata, 
co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych 
kartą (z wyłączeniem transakcji typu Quasi 
Cash)

– Bez 
opłat

Bez 
opłat – – – –– Bez 

opłat

1c

pobierana w przypadku niedokonania 
w miesiącu kalendarzowym, którego 
opłata dotyczy, co najmniej 5 transakcji 
bezgotówkowych kartą (z wyłączeniem 
transakcji typu Quasi Cash)

– 2,00 zł 5,00 zł – – – – 4,00 zł

2 Wypłata gotówki:

2a w bankomatach sieci BZWBK24 Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat – – Bez 

opłat 1
Bez 
opłat

Bez 
opłat

2b w pozostałych bankomatach i terminalach 
w kraju

Bez 
opłat

3% min 
5,00 zł

2% min. 
5,00 zł – – Bez 

opłat 1
Bez 
opłat

3% min. 
5,00

zł

2c w bankomatach sieci Cashzone Bez 
opłat 2,00 zł 2,00 zł – – Bez 

opłat 1
Bez 
opłat 2,00 zł

2d w bankomatach i terminalach innych 
instytucji za granicą

3% min 
10,00 zł

3% min 
10,00 zł

3% min 
10,00 zł – – Bez 

opłat 1
2% min. 
10 zł

3% min 
10,00

zł

2e w ramach usługi cash back 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł – – Bez 
opłat 1 1,50 zł 1,50 zł

3 Wpłata gotówki we wpłatomatach 
sieci BZWBK24

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat – – Bez 

opłat 1
Bez 
opłat

Bez 
opłat

4

Przewalutowanie transakcji dokonanej 
w walucie innej niż waluta rachunku 
(naliczana od wartości transakcji po 
przewalutowaniu na walutę rachunku)

2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% Bez 
opłat 1 2,8% 2,8%

5
Sprawdzenie dostępnych środków lub 
wygenerowanie miniwyciągu (listy 10 
ostatnich transakcji) w bankomatach

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł – – Bez 
opłat 1 2,00 zł 2,00 zł

6
Wygenerowanie nowego numeru 
PIN na wniosek Posiadacza w formie 
papierowej w Placówce BZ WBK

7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł Bez 
opłat 1 7,00 zł 7,00 zł

7

Zestawienie operacji (opłata dotyczy 
Posiadaczy, którzy otrzymują wyciąg 
do konta, do którego wydana jest 
karta)

7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł Bez 
opłat 1 7,00 zł 7,00 zł

8 Prowizja za transakcje typu Quasi Cash
4% 
min. 
10 zł

4% 
min. 
10 zł

4% 
min. 
10 zł

– – Bez 
opłat 1

4% 
min. 
10 zł

4% 
min.
10,00 zł

9 Opłata za wznowienie karty 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł – – Bez 
opłat 1 15,00 zł 15,00 zł

1.  Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Karty MasterCard <20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

1.  Podstawa prawna dokonania zmiany (z wyłączeniem zmian opisanych w punktach 3-6 
poniżej). 
Pkt 12, ppkt 5), lit. b) Postanowień Ogólnych  
pkt 12, ppkt 6), lit. d) Postanowień Ogólnych

2.  Okoliczności faktyczne, zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi (dotyczy pkt 1) – dostosowano 
nazwy usług świadczonych przez Bank do nazw wynikających z Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie określenia wykazu usług reprezentatywnych, 
powiązanych z rachunkiem płatniczym (Dz. U. z 27 lipca 2017 r., poz. 1437) w związku z art. 32d 
Ustawy o usługach płatniczych (Dz.U.2017.2003 t.j. z dnia 2017.10.27) zmienione zostały nazwy 
usług reprezentatywnych zgodnie z nowymi nazwami i definicjami. W związku z tym uległa również 
zmianie numeracja tabel i wierszy jak i ujednolicenie treści. 

  Decyzja Zgodnie z danymi podanymi przez GUS w dniu 20 stycznia 2017 r. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2016 r. wyniosło 
4635,02 zł, zaś zgodnie z danymi podanymi 19 stycznia 2018 r. w grudniu 2017 r. wynosiło 4972,92 
zł. Oznacza to, iż wynagrodzenie wzrosło o 7,3%.

3.  Podstawa prawna dokonania zmiany w zakresie ujednolicenia stawek i wprowadzenia 
nowej prowizji za wypłaty gotówki w: „bankomatach sieci Cashzone”, „w pozostałych 
bankomatach i terminalach w kraju”, „w bankomatach i terminalach innych instytucji za 
granicą” (pkt. 2b-2d Tabeli 1A przed zmianą) w wysokości: 4% dla kart: Visa Vento, Visa Terra, Visa 
Sol. Dla karty Visa Lume i MasterCard Omni „Bez opłat – w kraju”, „4% – zagranicą”.Dla pozostałych 
kart:„bez opłat” lub„–”.

W Tabeli 2 po zmianach ujednolicono stawki i wprowadzono nową prowizję: „ w bankomatach 
i terminalach poza siecią BZWBK24 w kraju i zagranicą (z wyłączeniem pkt 5) ” w pkt. 4b. 
Pkt 12, ppkt 2) lit. a) i b) Postanowień Ogólnych 
Pkt. 12, ppkt 3) Postanowień Ogólnych,

WAŻNE: Pozycja „Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych” została wprowadzona ze względu na okoliczności w pkt 2.,wysokość prowizji 
jest tożsama z wyżej opisaną prowizją.

4.  Okoliczności faktyczne, zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi (dotyczy pkt. 3) – wycofanie 
z Polski sieci bankomatów Cashzone oraz:

 1.  Wzrost kosztów obsługi obrotu gotówkowego.

 2.  Wzrost kosztów związanych z modernizacją, ulepszeniem sieci bankomatów i wpłatomatów 
BZWBK24.

 3.  Wzrost kosztów wynikających z dostosowania się Banku do zmian przepisów prawa m.in. 
nowelizacja ustawy o usługach płatniczych.

 4.  Wzrost kosztów związanych z wypłatami w bankomatach w kraju poza siecią BZWBK24.

5.  Podstawa prawna dokonania zmiany w zakresie dodania nowej karty bankomatowej Visa 
wraz z wycofaną z oferty kartą bankomatową (kolumna 9). 
pkt 12, ppkt 6), lit. d)

6.  Okoliczności faktyczne, zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi (dotyczy pkt. 5). 
Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS w dniu 20 stycznia 2017 r. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2016 r. wyniosło 
4635,02 zł, zaś zgodnie z danymi podanymi 19 stycznia 2018 r. w grudniu 2017 r. wynosiło 4972,92 
zł. Oznacza to, iż wynagrodzenie wzrosło o 7,3%.
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1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wydanie karty płatniczej

10 Opłata za wznowienie karty debetowej 15,00  
zł

15,00 
zł

15,00 
zł – – Bez 

opłat 1
15,00 

zł
15,00 

zł
Bez 

opłat

Inne czynności związane z kartą debetową

11 Sporządzenie zestawienia transakcji 
płatniczych

7,00  
zł

7,00 
zł

7,00 
zł

7,00 
zł

7,00 
zł

Bez 
opłat 1

7,00  
zł

7,00 
zł

7,00 
zł

12
Sprawdzenie dostępnych środków lub 
wygenerowanie miniwyciągu (listy 10 
ostatnich transakcji) w bankomatach 

2,00  
zł

2,00 
zł

2,00 
zł – – Bez 

opłat 1
2,00  

zł
2,00 

zł
2,00 

zł

1.  Bank gwarantuje brak opłat i prowizji dla posiadacza Karty MasterCard <20 do ukończenia przez niego 20 roku życia.

Rozdział III. KARTY KREDYTOWE NIEBĘDĄCE W OFERCIE

TABELA 1b Zapis przed zmianą: 
TABELA 1b

Zapis po zmianie:  
TABELA 1 
W całej Taryfie opłat 
i prowizji zmieniono 
numerację Tabeli dla tej 
zmiany.

pkt 12, 
ppkt 6), 
lit. d)

Zmiana numeracji Tabeli.

Decyzja Zgodnie z danymi podanymi przez GUS 
w dniu 20 stycznia 2017 r. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2016 r. 
wyniosło 4635,02 zł, zaś zgodnie z danymi 
podanymi 19 stycznia 2018 r. w grudniu 
2017 r. wynosiło 4972,92 zł. Oznacza to, iż 
wynagrodzenie wzrosło o 7,3%.

Dotychczasowa 
TABELA 1b

(aktualnie TABELA 
1)

Usunięto wiersze 1, 1.1. 
oraz wiersz zatytułowany 
„ZWOLNIENIA”.

Zmiana numeracji: wiersz 
2 staje się wierszem 1, 
a każdy kolejny wiersz 
otrzymał odpowiednio 
numeracje wyższą.

pkt 12, 
ppkt 6), 
lit. d)

Usunięcie zapisów, które nie mają już 
zastosowania.

Decyzja Zgodnie z danymi podanymi przez GUS 
w dniu 20 stycznia 2017 r. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2016 r. 
wyniosło 4635,02 zł, zaś zgodnie z danymi 
podanymi 19 stycznia 2018 r. w grudniu 
2017 r. wynosiło 4972,92 zł. Oznacza to, iż 
wynagrodzenie wzrosło o 7,3%.

Dotychczasowa 
TABELA 1b

(aktualnie TABELA 
1)„ZWOLNIENIA”

(pod wierszem 
1.2)

Dotyczy wszystkich kart 
z Tabeli. 

Zapis brzmiał: 
Opłata z pkt. 2.1. nie 
jest pobierana pod 
warunkiem dokonania 
(i nieodwołania) 
w poprzednim 
miesięcznym cyklu 
rozliczeniowym minimum 
5 transakcji wykonanych 
daną kartą (z wyjątkiem 
przelewów z karty 
kredytowej) – nie dotyczy 
karty MasterCard<30

Dotyczy wszystkich kart 
z Tabeli. 

Zapis otrzymał brzmienie: 
Opłata z pkt. 1.1. nie 
jest pobierana pod 
warunkiem dokonania 
(i nieodwołania) 
w poprzednim 
miesięcznym cyklu 
rozliczeniowym minimum 
10 transakcji wykonanych 
daną kartą (z wyjątkiem 
przelewów z karty 
kredytowej) – nie dotyczy 
karty MasterCard<30

pkt 12, 
ppkt 6), 
lit. d)

Podniesienie ilości transakcji z 5 na 10 
uprawniających do zwolnienia z opłaty 
miesięcznej za kartę w kolejnych latach.

Decyzja Zgodnie z danymi podanymi przez GUS 
w dniu 20 stycznia 2017 r. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2016 r. 
wyniosło 4635,02 zł, zaś zgodnie z danymi 
podanymi 19 stycznia2018 r w grudniu 
2017 r. wynosiło 4972,92 zł. Oznacza to, iż 
wynagrodzenie wzrosło o 7,3%.

Po zmianie:

TABELA 2

Wyszczególnienie czynności
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1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Obsługa karty debetowej

1 Opłata miesięczna za kartę: Bez 
opłat – – Bez 

opłat
3,00 

zł
Bez 

opłat 1 7,00 zł – Bez 
opłat

1a

pobierana w przypadku dokonania 
(i nieodwołania) w miesiącu kalendarzowym, 
którego dotyczy opłata, co najmniej 5transakcji 
bezgotówkowych kartą (z wyłączeniem transakcji 
typu Quasi Cash)

– Bez 
opłat

Bez 
opłat – – – –– Bez 

opłat –

1b

pobierana w przypadku niedokonania w miesiącu 
kalendarzowym, którego opłata dotyczy, co 
najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą 
(z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash)

– 2,00 
zł

5,00 
zł – – – – 4,00 

zł –

2
Wygenerowanie nowego numeru PIN na 
wniosek Posiadacza w formie papierowej 
w Placówce BZ WBK

7,00 zł 7,00 
zł

7,00 
zł

7,00 
zł

7,00 
zł

Bez 
opłat 1 7,00 zł 7,00 

zł
7,00 

zł

3

Przewalutowanie transakcji dokonanej 
w walucie innej niż waluta rachunku 
(naliczana od wartości transakcji po 
przewalutowaniu na walutę rachunku)

2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% Bez 
opłat 1 2,8% 2,8% –

Transakcje gotówkowe

4 Wypłata gotówki:

4a w bankomatach sieci BZWBK24 Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat – – Bez 

opłat 1
Bez 

opłat
Bez 

opłat
Bez 

opłat

4b
w bankomatach i terminalach poza  
siecią BZWBK24 w kraju i zagranicą  
(z wyłączeniem pkt. 5)

Bez  
opłat  

– w kraju,

4%  
– 

 zagranicą

4% 4% – –
Bez 

opłat 1

Bez opłat  
– w kraju,

4% – 
 zagra-

nicą

4% –

4c w ramach usługi cash back 1,50 zł 1,50 
zł

1,50 
zł – – Bez 

opłat 1 1,50 zł 1,50 
zł –

5
Transgraniczna transakcja płatnicza przy 
użyciu
karty debetowej do płatności gotówkowych

4% 4% 4% – – Bez 
opłat 1 4% 4% –

6 Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci 
BZWBK24

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat – – Bez 

opłat 1
Bez 

opłat
Bez 

opłat
Bez 

opłat

Transakcje bezgotówkowe

7
Transgraniczna transakcja płatnicza przy 
użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat

Bez 
opłat –

8 Prowizja za transakcje typu Quasi cash 
(z wyłączeniem pkt. 9)

4% 
min. 
10 zł

4% 
min. 
10 zł

4% 
min. 
10 zł

– – Bez 
opłat 1

4% 
min. 
10 zł

4% 
min. 
10 zł

–

9

Prowizja za transakcje typu Quasi cash 
– transgraniczna transakcja płatnicza 
przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych

4% 
min. 
10 zł

4% 
min. 
10 zł

4% 
min. 
10 zł

– – Bez 
opłat 1

4% 
min. 
10 zł

4% 
min. 
10 zł

–
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Rozdział IV. RACHUNKI PŁATNICZE – KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE NIEBĘDĄCE 
W OFERCIE

I.  Zmiana tytułu Rozdziału IV
 1.  Podstawa prawna dokonania zmiany: 

Pkt 12, ppkt. 5), lit. b) Postanowień Ogólnych  
Pkt 12.6)d) Postanowień Ogólnych

 2.  Okoliczności faktyczne, zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi: 
Dostosowanie nazwy usługi do nazwy wynikającej z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie określenia wykazu usług reprezentatywnych, powiązanych 
z rachunkiem płatniczym (Dz. U. z 27 lipca 2017 r., poz. 1437) w związku z art. 32d Ustawy 
o usługach płatniczych (Dz. U.2017.2003 t.j. z dnia 2017.10.27) oraz usunięcie zapisu dotyczącego 
lokat terminowych – decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS w dniu 20 stycznia 2017 
r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
w grudniu 2016 r. wyniosło 4635,02 zł, zaś zgodnie z danymi podanymi 19 stycznia 2018 r. 
w grudniu 2017 r. wynosiło 4972,92 zł. Oznacza to, iż wynagrodzenie wzrosło o 7,3%.

II.  Usunięcie TABELI „LOKATY TERMINOWE”
 1.  Podstawa prawna dokonania zmiany: 

 Pkt 12, ppkt 6), lit. d) Postanowień Ogólnych: Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez GUS – o conajmniej 3% 
wartości tego czynnika w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku.

 2.  Okoliczności faktyczne, zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi: 
usunięcie tabeli dotyczącej lokat terminowych – decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS 
w dniu 20 stycznia 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłat nagród z zysku w grudniu 2016 r. wyniosło 4635,02 zł, zaś zgodnie z danymi podanymi 
19 stycznia 2018 r. w grudniu 2017 r. wynosiło 4972,92 zł. Oznacza to, iż wynagrodzenie wzrosło 
o 7,3%. Dostosowanie do zmiany konkurencyjności na rynku usług finansowych.

Dotychczasowa 
TABELA 1b

(aktualnie TABELA 
1) Dotychczasowy 
wiersz 2

Dotyczy wszystkich kart 
z Tabeli.

Zapis brzmiał: 
Opłata miesięczna za 
kartę w kolejnych latach

Dotyczy wszystkich kart 
z Tabeli.

Zapis otrzymał brzmienie: 
Opłata miesięczna za 
kartę

pkt 12, 
ppkt 6), 
lit. d)

Doprecyzowanie zapisu.

Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS 
w dniu 20 stycznia 2017 r. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2016 r. 
wyniosło 4635,02 zł, zaś zgodnie z danymi 
podanymi 19 stycznia 2018 r. w grudniu 
2017 r. wynosiło 4972,92 zł. Oznacza to, iż 
wynagrodzenie wzrosło o 7,3%.

Dotychczasowa 
TABELA 1b

(aktualnie 
TABELA 1) 
Połączono 
dotychczasowy 
wiersz 6 i 6.1

(pozostał  
wiersz 5).

Dotyczy wszystkich kart 
z Tabeli. 

Zapis brzmiał: 
Wiersz 6 
Przelew z rachunku karty 
kredytowej złożony Wiersz 
6.1 za pośrednictwem 
usług BZWBK24 (od 
kwoty przelewu)

Dotyczy wszystkich kart 
z Tabeli. 

Zapis otrzymał brzmienie: 
Wiersz 5 (aktualny) 
Przelew z rachunku karty 
kredytowej złożony za 
pośrednictwem usługi 
bankowości elektronicznej 
(BZWBK24 internet/
mobile) – od kwoty 
przelewu

pkt 12, 
ppkt. 5), 
lit. b)

Doprecyzowanie i uproszczenie zapisu 
w zakresie pobierania opłaty za przelew z karty 
kredytowej (bez zmiany stawki).

Dostosowanie nazw usług świadczonych przez 
Bank do nazw wynikających z rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 
2017 r. w sprawie określenia wykazu usług 
reprezentatywnych, powiązanych z rachunkiem 
płatniczym (Dz. U. z 27 lipca 2017 r., poz. 
1437) w związku z art. 32 d ustawy o usługach 
płatniczych (Dz. U.2017.2003 tj. z dnia 
2017.10.27).

Dotychczasowa 
TABELA 1b

(aktualnie 
TABELA 1)

Dotychczasowy 
wiersz 7

Dotyczy wszystkich kart 
z Tabeli.

Zapis brzmiał:  
Wiersz 7 
Zmiana typu karty na 
wniosek klienta – 12,00 zł

Dotyczy wszystkich kart 
z Tabeli (z wyłączeniem 
MasterCard Gold Visa 
Gold).

Zapis otrzymał brzmienie:  
Wiersz 6 
Zmiana typu karty na 
wniosek klienta – 9,00 zł

Dla kart: MasterCard Gold 
Visa Gold: 
Zmiana typu karty na 
wniosek klienta – Bez 
opłat

pkt. 12, 
ppkt 3)

Obniżenie opłaty ze względu zmiany 
konkurencyjności na rynku usług finansowych,

Dotychczasowa

TABELA 1b

(aktualnie 
TABELA 1)

Dotychczasowy 
wiersz 9

Dotyczy wszystkich kart 
z Tabeli.

Zapis brzmiał: 
Wiersz 9 
Kopia zestawienia operacji

Dotyczy wszystkich kart 
z Tabeli.

Usunięto zapis. 
Każdy kolejny wiersz 
otrzymał numeracje 
o jeden mniejszą.

pkt. 12, 
ppkt 3)

Zniesienie opłaty dla wszystkich kart w Tabeli 
ze względu zmiany konkurencyjności na rynku 
usług finansowych.

Dotychczasowa 
TABELA 1b

(aktualnie 
TABELA 1)

Dotychczasowy 
wiersz 11 
(wyodrębniono 
wiersz 9a i 9b)

Dotyczy karty Visa 
Platinum Porsche. 

Zapis brzmiał:

Wiersz 11 
Usługa Priority Pass – 
125 zł 1)

Przypis: 
1)  Opłata za wejście do 

saloniku lotniskowego, 
pobierana 
każdorazowo za wizytę 
od każdej osoby. 
Zwolnione z opłaty 
są cztery pierwsze 
wejścia w danym roku 
kalendarzowym.

Dotyczy karty Visa 
Platinum Porsche. 

Zapis otrzymał brzmienie:

Wiersz 9 
Usługa Priority Pass 
Wiersz 9a 
Karta główna – 125 zł 1)

Wiersz 9b 
Karta dodatkowa – 125 
zł 2

Przypis nr 1 bez zmian, 
dodano przypis nr 2:

1)  Opłata za wejście do 
saloniku lotniskowego, 
pobierana 
każdorazowo za wizytę 
od każdej osoby. 
Zwolnione z opłaty 
są cztery pierwsze 
wejścia w danym roku 
kalendarzowym.

2)  Opłata za wejście do 
saloniku lotniskowego, 
pobierana każdorazowo 
za wizytę od każdej 
osoby.

pkt 12, 
ppkt 4)

Wdrożenie nowej usługi Priority Pass dla 
użytkowników kart dodatkowych Visa Platinum 
Porsche.

Dotychczasowa 
TABELA 1b

(aktualnie 
TABELA 1).

Dotychczasowy 
wiersz 12.

Wiersz 10

Dotyczy wszystkich kart 
w Tabeli. 

Zapis brzmiał: 
Wiersz 12 
Sprawdzenie 
w bankomacie kwoty 
dostępnych środków – 
2,00 zł

Dotyczy wszystkich kart 
w Tabeli. 

Zapis otrzymał brzmienie: 
Wiersz 10 
Sprawdzenie 
w bankomacie kwoty 
dostępnych środków – 
Bez opłat

pkt. 12, 
ppkt 3)

Obniżenie opłaty ze względu zmiany 
konkurencyjności na rynku usług finansowych,
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„KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE”

Wyszczególnienie czynności
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1 2 3 4 5

1 Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

2

Transakcje: 
 Przelew na rachunek w BZ WBK,  
 Przelew na rachunek w innym banku w systemach*:  
  ELIXIR, Express ELIXIR, BlueCash, 
 Przelew24*,  
 Polecenie zapłaty*.

2a Pierwsza transakcja w miesiącu kalendarzowym Bez opłat Bez opłat Bez opłat

2b druga i kolejne transakcje w miesiącu kalendarzowym 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

3 Wypłata gotówkowa Bez opłat Bez opłat Bez opłat

4 Zlecenie stałe

4.1 Zlecenie stałe na rachunek w BZ WBK 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

4.2. Zlecenie stałe na rachunek w innym banku 10,00 zł 10,00 zł -

5 Przelew na rachunek lokaty terminowej w BZ WBK Bez opłat Bez opłat Bez opłat

6 Przelew w systemie SORBNET 35,00 zł 35,00 zł –

7 Wyciąg z rachunku

7.1 eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom 
posiadającym usługę BZWBK24 internet Bez opłat Bez opłat Bez opłat

7.2 wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

7.2.a  klientom nie posiadającym usługi BZWBK24 internet Bez opłat Bez opłat Bez opłat

7.2.b  klientom posiadającym usługę BZWBK24 internet Bez opłat Bez opłat Bez opłat

7.3 wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po 
każdej zmianie salda 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

7.4 odbierany w placówce BZ WBK (dotyczy dyspozycji przyjętych 
do dnia 26.10.2014 r.) Bez opłat Bez opłat Bez opłat

7.5 duplikat wyciągu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

8 Sporządzenie historii obrotów na rachunku (za każdy 
rozpoczęty miesiąc)

8.1 klienta posiadającego usługę BZWBK24 internet 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

8.2 klienta nie posiadającego usługi BZWBK24 internet, gdy historia 
dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego Bez opłat Bez opłat Bez opłat

8.3 klienta nie posiadającego usługi BZWBK24 internet, gdy historia 
dotyczy miesiąca innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

*  Z Konta oszczędnościowego w walutach EUR, Konta oszczędnościowego w walutach USD, Konta oszczędnościowego w walutach GBP nie 
można realizować przelewu na rachunek w innym banku, polecenia zapłaty, usługi Przelew24

Rozdział IV. RACHUNKI PŁATNICZE – KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE NIEBĘDĄCE 
W OFERCIE

III. Zmiany w TABELI 1
 1.  Podstawa prawna dokonania zmiany: 

Pkt 12, ppkt. 5), lit. b) Postanowień Ogólnych: wprowadzenie nowych przepisów prawa lub zmiany 
przepisów istniejących, wpływających na zasady świadczenia usług przez Bank oraz 
Pkt 12, ppkt. 6) lit. d) Postanowień Ogólnych: Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez GUS – o conajmniej 3% 
wartości tego czynnika w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku.

 2.  Okoliczności faktyczne, zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi: 
Dostosowanie nazwy usługi do nazwy wynikającej z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie określenia wykazu usług reprezentatywnych, powiązanych 
z rachunkiem płatniczym (Dz. U. z 27 lipca 2017 r., poz. 1437) w związku z art. 32d Ustawy 
o usługach płatniczych (Dz. U.2017.2003 t.j. z dnia 2017.10.27) oraz dostosowanie do zmiany 
konkurencyjności na rynku usług finansowych.

   Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS w dniu 20 stycznia 2017 r. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2016 r. wyniosło 
4635,02 zł, zaś zgodnie z danymi podanymi 19 stycznia 2018 r. w grudniu 2017 r. wynosiło 
4972,92 zł. Oznacza to, iż wynagrodzenie wzrosło o 7,3%:

  –  dotyczy: dodania kolumny nr 6: „Konto oszczędnościowe w złotych”.

  –  dotyczy: usunięcia wiersza „przelew na rachunek lokaty terminowej w BZ WBK”.

Przed zmianą

CZĘŚĆ 2. USŁUGI WYCOFANE Z OFERTY

ROZDZIAŁ IV.  
„KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE” I LOKATY TERMINOWE NIEBĘDĄCE W OFERCIE

LOKATY TERMINOWE

Wyszczególnienie czynności Stawka

1 2 3

1

Złożenie dyspozycji przelewu środków z rachunku lokaty na rachunek 
prowadzony w innym banku (dotyczy zadysponowania odsetkami lub 
kapitałem w terminach udostępniania odsetek lub z upływem okresu 
umownego)

7,00 zł

2 Przelew środków pochodzących z likwidacji rachunku lokaty przed upływem 
okresu umownego na rachunek prowadzony w innym banku 7,00 zł

3 Wyciąg z rachunku

3a eWyciąg / Wyciąg w bankowości elektronicznej BZWBK24 Bez opłat

3b w formie papierowej Bez opłat

3c duplikat wyciągu 5,00 zł
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Tabela 1

Kolumna 6
Brak kolumny 
nr 6

Kolumna 6:  
Konto 
oszczęd-
nościowe 
w złotych

pkt 12, ppkt 6), 
lit. d)

W związku z wycofaniem z oferty: konta oszczędnościowego 
w złotych kolumna zostaje dodana oraz zachowuje 
dotychczasowe brzmienie. Decyzja zgodnie z danymi podanymi 
przez GUS w dniu 20 stycznia 2017 r. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w grudniu 2016 r. wyniosło 4635,02 zł, zaś zgodnie 
z danymi podanymi 19 stycznia 2018 r. w grudniu 2017 r. 
wynosiło 4972,92 zł.

Dotychczasowa 
tabela „Konta 
oszczędnościowe”

Wiersz 5: 
Przelew na 
rachunek lokaty 
terminowej 
w BZ WBK

Usunięcie 
wiersza.

pkt 12, ppkt 6), 
lit. d)

Stąd zmiana 
numeracji:  
Wiersz 6. staje się 
wierszem 5

Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS w dniu 
20 stycznia 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
w grudniu 2016 r. wyniosło 4635,02 zł, zaś zgodnie z danymi 
podanymi 19 stycznia 2018 r. w grudniu 2017 r. wynosiło 
4972,92 zł.

DODANIE 

ROZDZIAŁU VII. USŁUGI BZWBK24 NIEBĘDĄCE W OFERCIE O TREŚCI:

Podstawa prawna dokonania zmiany: 
Pkt 12, ppkt. 5), lit. b) Postanowień Ogólnych

Okoliczności faktyczne, zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi: 
Dostosowanie nazwy usługi do nazwy wynikającej z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
14 lipca 2017 r. w sprawie określenia wykazu usług reprezentatywnych, powiązanych z rachunkiem 
płatniczym (Dz. U. z 27 lipca 2017 r., poz. 1437) w związku z art. 32d Ustawy o usługach płatniczych 
(Dz. U.2017.2003 t.j. z dnia 2017.10.27)

Przed zmianią:

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BZWBK24

Wyszczególnienie czynności Stawka

1 2 3

1 Sms w ramach usługi BZWBK24sms 0,50 zł

2 Pakiety Alerty24 Avocado

2a korzystanie z pakietu 9,00 zł

2b wysłanie alertu w formie komunikatu SMS Bez opłat

2c wysłanie alertu w formie komunikatu e-mail Bez opłat

W zakresie czynności w obrocie dewizowym obowiązują zapisy rozdziału VII Czynności w obrocie dewizowym niniejszej Taryfy opłat i prowizji.

W zakresie pozostałych czynności, obowiązują zapisy rozdziału VIII Pozostałe czynności niniejszej Taryfy opłat i prowizji. 

W zakresie ubezpieczeń obowiązują zapisy Załącznika nr 1 niniejszej Taryfy opłat i prowizji.

Po zmianie:

Wyszczególnienie czynności Stawka

1 2 3

1 Powiadamianie SMS w ramach usługi Alerty24

1.1 Korzystanie z pakietu Alerty24 Avocado 9,00 zł

Po zmianie

CZĘŚĆ 2. USŁUGI WYCOFANE Z OFERTY

ROZDZIAŁ IV. RACHUNKI PŁATNICZE – KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE NIEBĘDĄCE W OFERCIE
 
TABELA 1

Wyszczególnienie czynności
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1 2 3 4 5 6

1 Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie) 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

2

Transakcje: 
 Polecenie przelewu wewnętrznego, 
 Polecenie przelewu wewnętrznego – Przelew24,  
 Polecenie przelewu: 
  – przelewELIXIR1, 
  – przelew Express ELIXIR 1, 
  – przelew BlueCash 1, 
 Polecenie zapłaty.

2a Pierwsza transakcja w miesiącu kalendarzowym Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

2b każda kolejna transakcja w miesiącu kalendarzowym 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

3 Wypłata gotówki w placówce BZ WBK Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

4 Zlecenie stałe

4.1 na rachunek w BZ WBK 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

4.2 na rachunek prowadzony u dostawcy innego niż BZ WBK 10,00 zł 10,00 zł – 10,00 zł

5 Polecenie przelewu – przelew SORBNET1 35,00 zł 35,00 zł – 35,00 zł

6 Wyciąg z rachunku

6.1
eWyciąg wysyłany na Skrzynkę odbiorczą klientom 
posiadającym usługę bankowości elektronicznej (BZWBK24 
internet/mobile) Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

6.2 wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

6.2a   klientom nie posiadającym usługi bankowości elektronicznej 
(BZWBK24 internet/mobile) Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

6.2b   klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej 
(BZWBK24 internet/mobile) Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

6.3
wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po

każdej zmianie salda
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

6.4 odbierany w placówce BZ WBK (dotyczy dyspozycji przyjętych 
do dnia 26.10.2014 r.) Bez opłat Bez opłat Bez opłat –

6.5 duplikat wyciągu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

7 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – historia 
obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc)

7.1
klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej

(BZWBK24 internet/mobile)
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

7.2

klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej 
(BZWBK24 internet/mobile), gdy historia

dotyczy poprzedniego miesiąca kalendarzowego
Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat

7.3

klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej 
(BZWBK24 internet/mobile), gdy historia dotyczy miesiąca 
innego niż poprzedni miesiąc kalendarzowy

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

1 przelew krajowy w złotych 
2 z konta nie można realizować polecenia przelewu, polecenia przelewu wewnętrznego – Przelew24, polecenia zapłaty.
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 2)  adekwatnie podwyższyć wysokość opłaty lub prowizji określonej w Taryfie lub wprowadzić do 
Taryfy nową adekwatną opłatę lub prowizję w okresie obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu 
ulegnie przynajmniej jeden z czynników:

  a)  wysokość kosztów operacji i usług ponoszonych przez Bank związanych z obsługą produktu lub 
usługi, której dotyczy nowa lub podwyższona opłata lub prowizja,

  b)  wysokość kosztów związanych z wdrożeniem nowych przepisów prawa lub zmiany przepisów 
istniejących lub decyzji, zaleceń lub rekomendacji organów nadzorujących działalność Banku, 
mających wpływ na koszty ponoszone przez Bank związane z obsługą produktu lub usługi, 
której dotyczy nowa lub podwyższona opłata lub prowizja.

    Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w wyniku podwyższenia ww. czynnika nie może przekroczyć 
trzykrotności w stosunku do dotychczasowej wysokości. W przypadku podwyższenia opłaty lub 
prowizji, których wysokość do tej pory wynosiła:

   –  0 zł – opłata lub prowizja w wyniku podwyższenia nie może przekroczyć 200zł,

   –  0% – opłata lub prowizja w wyniku podwyższenia nie może wynosić więcej niż2%.

   Zmiany, o których mowa w pkt. 1) – 2) powyżej mogą zostać dokonane nie częściej niż co kwartał 
kalendarzowy, lub

 3)  obniżyć wysokość opłaty lub prowizji określonej w Taryfie w okresie obowiązywania umowy, ze 
względu na zmianę konkurencyjności na rynku usług finansowych, lub

 4)  wprowadzić do Taryfy w okresie obowiązywania umowy nową opłatę lub prowizję dotyczącą nowej 
usługi lub produktu lub nowej funkcjonalności istniejącej usługi lub produktu, lub

 5)  dokonywać zmian w Taryfie w okresie obowiązywania umowy w przypadku:

  a)  konieczności dostosowania brzmienia Taryfy do wymogów wynikających z decyzji lub zaleceń 
organów nadzorczych, organów ochrony konsumentów lub z orzeczeń sądowych,

  b)  wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany przepisów istniejących, wpływających na 
zasady świadczenia usług przez Bank, lub

 6)  dokonywać zmian w Taryfie w okresie obowiązywania umowy innych niż wskazane w pkt. 1)–5)
powyżej, jeżeli podwyższeniu ulegnie przynajmniej jeden z poniższych czynników:

  a)  stopa procentowa kredytu lombardowego NBP – o co najmniej 3% wartości tego czynnika od 
ostatniej jego zmiany,

  b)  stopa procentowa redyskonta weksli NBP – o co najmniej 3% wartości tego czynnika od 
ostatniej jego zmiany,

  c)  stopa procentowa referencyjna NBP – o co najmniej 3% wartości tego czynnika od ostatniej 
jego zmiany,

  d)  wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku, ogłaszana przez GUS – o co najmniej 3% wartości tego czynnika w stosunku 
do analogicznego miesiąca poprzedniego roku,

   lub jeżeli stopa inflacji (miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany 
przez GUS, w ujęciu odnoszącym się do analogicznego miesiąca poprzedniego roku) wynosi co 
najmniej 0,5 punktu procentowego.

Załącznik nr 1 PRODUKTY I USŁUGI AVOCADO

RACHUNKI 
BANKOWE

Kolumna 3 została przeniesiona 
do TABELI 1 kolumny 7

W Rozdziale I 
RACHUNKI BANKOWE I PAKIETY 
NIEBĘDĄCE W OFERCIE

Przeniesiono 
zapisy 
a Tabela 
została 
usunięta.

pkt 12, 
ppkt 6), 
lit. d)

Zmiany porządkowe. 
Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS 
w dniu 20 stycznia 2017 r. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku w grudniu 2016 r. wyniosło 4635,02 zł, 
zaś zgodnie z danymi podanymi 19 stycznia 2018 r. 
w grudniu 2017 r. wynosiło 4972,92 zł. 

USŁUGI 
BANKOWOŚCI 
ELEKTRONICZNEJ 
BZWBK24

Tabela przeniesiona do Rozdziału 
VII. USŁUGI BZWBK24 NIEBĘDĄCE 
W OFERCIE

Przeniesiono 
zapisy, 
a Tabela 
została 
usunięta.

pkt 12, 
ppkt 6), 
lit. d)

Zmiany porządkowe. 
Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS 
w dniu 20 stycznia 2017 r. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku w grudniu 2016 r. wyniosło 4635,02 zł, 
zaś zgodnie z danymi podanymi 19 stycznia 2018 r. 
w grudniu 2017 r. wynosiło 4972,92 zł. 

KARTY 
PŁATNICZE DO 
RACHUNKÓW

Karta Visa Avocado została 
przeniesiona do Tabela 1 
kolumna 8 ROZDZIAŁ II. KARTY 
PŁATNICZE DO RACHUNKÓW/
INNE INSTRUMENTY PŁATNICZE 
DO RACHUNKÓW NIEBĘDĄCE 
W OFERCIE

Przeniesiono 
zapisy, 
a Tabela 
została 
usunięta.

pkt 12, 
ppkt 6), 
lit. d)

Zmiany porządkowe. 
Decyzja zgodnie z danymi podanymi przez GUS 
w dniu 20 stycznia 2017 r. przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku w grudniu 2016 r. wyniosło 4635,02 zł, 
zaś zgodnie z danymi podanymi 19 stycznia 2018 r. 
w grudniu 2017 r. wynosiło 4972,92 zł. 

Wyciąg z Taryfy opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A.  
za czynności bankowe dla ludności – POSTANOWIENIA OGÓLNE

„12. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Taryfy. Bank może:

 1)  podwyższyć wysokość określonej w Taryfie opłaty lub prowizji lub wprowadzić nową opłatę lub 
prowizję, w okresie obowiązywania umowy, jeżeli podwyższeniu ulegnie przynajmniej jeden 
z poniższych czynników:

  a)  stopa procentowa kredytu lombardowego NBP – o co najmniej 3% wartości tego czynnika od 
ostatniej jego zmiany,

  b)  stopa procentowa redyskonta weksli NBP – o co najmniej 3% wartości tego czynnika od 
ostatniej jego zmiany,

  c)  stopa procentowa referencyjna NBP – o co najmniej 3% wartości tego czynnika od ostatniej 
jego zmiany,

  d)  wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku, ogłaszana przez GUS – o co najmniej 3% wartości tego czynnika w stosunku 
do analogicznego miesiąca poprzedniego roku,

   lub jeżeli stopa inflacji (miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany 
przez GUS, w ujęciu odnoszącym się do analogicznego miesiąca poprzedniego roku) wynosi co 
najmniej 0,5 punktu procentowego.

   Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji nie może przekroczyć trzykrotności w stosunku do 
dotychczasowej wysokości. W przypadku podwyższenia opłaty lub prowizji, których wysokość do tej 
pory wynosiła:

   –  0 zł – opłata lub prowizja w wyniku podwyższenia nie może przekroczyć 200zł,

   –  0% – opłata lub prowizja w wyniku podwyższenia nie może wynosić więcej niż2%,

    W przypadku wprowadzenia nowej opłaty lub prowizji jej wysokość nie może przekroczyć 200 zł 
lub 2%, 

  lub
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