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Taryfa opłat i prowizji  
dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.  

 (obowiązuje dla Klientów, którzy złożą wniosek o otwarcie/zamianę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego od dnia 23 kwietnia 2013 r.) 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (zwana dalej „Taryfą”) określa wysokość 
opłat i prowizji pobieranych przez Meritum Bank ICB S.A. (zwany dalej „Bankiem”) za czynności i usługi związane                        
z udostępnianiem produktów i usług dedykowanych Klientom indywidualnym. 

2. Na życzenie Klienta Bank może wykonać inne czynności niż wymienione w Taryfie. Bank zastrzega sobie prawo do pobrania 
prowizji lub opłaty bankowej na zasadach i w wysokości uzgodnionej przez strony. 

3. Opłaty i prowizje pobierane są w złotych (PLN), po zaokrągleniu do 1 grosza zgodnie z zasadami matematycznymi.                             
W przypadku, gdy czynność lub usługa bankowa dokonywana jest w walucie wymienialnej, Bank pobiera opłaty i prowizje            
w złotych (PLN) dokonując przeliczania stawek w walucie wymienialnej na złote przy zastosowaniu obowiązującego w Banku 
kursu sprzedaży dewiz. O ile strony nie umówiły się inaczej, opłaty i prowizje obciążają rachunek złotowy zleceniodawcy. 

4. Niezależnie od opłat i prowizji wymienionych w załączonej Taryfie, pobiera się, w przypadku ich wystąpienia, opłaty i prowizje na 
rzecz banków pośredniczących w wykonywaniu zlecenia wg faktycznie poniesionych kosztów oraz koszty przesyłek kurierskich.  

5. Nie pobiera się opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych. 
6. Przelewy w PLN wystawione na kwoty równe lub większe niż 1.000.000 zł są realizowane przez system SORBNET, z wyjątkiem 

płatności kierowanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Urzędów Skarbowych (US), które niezależnie od kwoty są 
rozliczane poprzez system ELIXIR.  

7. Wypłaty gotówkowe kwoty powyżej 20.000 zł, 5.000 EUR/USD wymagają każdorazowo wcześniejszego zgłoszenia (awizowania) 
najpóźniej w przeddzień wypłaty w złotych (PLN) lub na dwa dni robocze przed wypłatą walut obcych. 

8. Bank nie prowadzi gotówkowego skupu ani sprzedaży walut, przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat waluty wymienialnej         
w bilonie oraz zamiany walut wymienialnych w bilonie na banknoty i odwrotnie. 

 
 

Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior 
 
 

Lp. Rodzaj czynności / usługi 
Tryb pobierania prowizji 

/ opłaty 
Wysokość prowizji  

/ opłaty 

1. Prowadzenie rachunku  miesięcznie 0 zł 

2. Elektroniczne kanały dostępu (EKD)   

1) Abonament za użytkowanie EKD miesięcznie  0 zł 

2) Autoryzacja transakcji za pomocą Kodów SMS miesięcznie 0 zł 

3) Wydanie tokena każdorazowo 60 zł 

4) Zastrzeżenie tokena każdorazowo 10 zł 

5) Serwis SMS   

a) aktywacja / dezaktywacja / modyfikacja usługi  każdorazowo 0 zł 

b) powiadomienia e-mail miesięcznie 0 zł 

c) powiadomienia SMS   

- abonament I – 0 SMSów w abonamencie 

miesięcznie / za każdy 
SMS wysłany przez Bank 

poza abonamentem 
zbiorczo miesięcznie 

0 zł / 0,2 zł za SMSa 
poza abonamentem 

- abonament II – 20 SMSów w abonamencie 

miesięcznie / za każdy 
SMS wysłany przez Bank 

poza abonamentem 
zbiorczo miesięcznie 

3 zł / 0,2 zł za SMSa 
poza abonamentem 

3. Telefoniczna informacja o saldzie rachunku miesięcznie  0 zł 

4. Wpłaty gotówkowe   

1) na rachunki prowadzone przez Bank od kwoty wpłaty 0 zł 

2) na rachunki prowadzone w innych bankach od kwoty wpłaty 0,5% min 10 zł 

5. Wypłaty gotówkowe   

1) z rachunków bankowych w kwocie niewymagającej awizowania oraz 
wypłaty awizowane 

od kwoty wypłaty 
0 zł 

2) z rachunków bankowych w kwocie wymagającej awizowania, 
nieawizowane 

od kwoty wypłaty 
0,3% 

3) niepodjęcie gotówki w uzgodnionym terminie 
1
 od kwoty wypłaty 0,3% 

6. Przelewy   

1) Realizacja przelewu w PLN na rachunek w Banku od każdego przelewu 0 zł 

2) Realizacja przelewu w PLN na rachunek w innym banku zleconego   

a) w Oddziale od każdego przelewu 5 zł 

b) poprzez Serwis Telefoniczny od każdego przelewu 2,5 zł 

c) poprzez Serwis Internetowy lub Mobilny od każdego przelewu 0 zł 

7. Przelewy natychmiastowe   

1) zlecone poprzez Serwis Telefoniczny od każdego przelewu 10 zł 

2) zlecone poprzez Serwis Internetowy lub Mobilny od każdego przelewu 5 zł 

8. Przelew zlecony poprzez system SORBNET na kwotę poniżej 1 mln zł od każdego przelewu 40 zł 

9. Potwierdzenie wykonania przelewu   

1) odbierane w Oddziale
2
 od jednego potwierdzenia 10 zł 

                                                           
1
 W przypadku realizacji wypłaty w kwocie niższej niż wskazana w zgłoszeniu zapotrzebowania, prowizję pobiera się od różnicy pomiędzy kwotą 

zamówioną, a wypłaconą. 
2
 Nie dotyczy potwierdzeń wydawanych w momencie realizacji dyspozycji. 
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Lp. Rodzaj czynności / usługi 
Tryb pobierania prowizji 

/ opłaty 
Wysokość prowizji  

/ opłaty 

2) wysyłane faksem od jednego potwierdzenia 5 zł 

3) wysyłane pocztą listem zwykłym od jednego potwierdzenia 6 zł 

4) generowane w Serwisie Internetowym od jednego potwierdzenia 0 zł 

5) wysyłane pocztą elektroniczną od jednego potwierdzenia 0 zł 

10. Zlecenie stałe   

1) Zdefiniowanie, odwołanie, modyfikacja zlecona   

a) w Oddziale od pojedynczego zlecenia 5 zł 

b) poprzez Serwis Telefoniczny od pojedynczego zlecenia 2,5 zł 

c) poprzez Serwis Internetowy od pojedynczego zlecenia 0 zł 

2) Realizacja
3
 

(bez względu na kanał definiowania) 

od każdego wykonanego 
zlecenia 

0 zł 

11. Polecenie zapłaty   

1) Zdefiniowanie, odwołanie, modyfikacja od pojedynczego zlecenia 5 zł 

2) Realizacja  
od każdego wykonanego 

zlecenia 
1 zł 

12. Opłata za zamianę MeritumKonta Zarabiającego na Proste Konto 
Osobiste 

jednorazowo 20 zł 

13. Wyciąg   

1) wysyłany pocztą listem zwykłym za każdy wyciąg 0 zł 

2) wysyłany pocztą elektroniczną za każdy wyciąg 0 zł 

3) w Serwisie Internetowym za każdy wyciąg 0 zł 

4) na żądanie
4
 – bieżący, historyczny wysyłany pocztą listem zwykłym lub 

wysyłany pocztą elektroniczną lub odbierany w Oddziale 
za każdy wyciąg 20 zł 

 

Rozdział II MeritumKonto Oszczędnościowe 
                  MeritumKonto Silnie Zarabiające (wycofane z oferty dnia 13.02.2012) 

 

Lp. Rodzaj czynności / usługi 
Tryb pobierania prowizji 

/ opłaty 
Wysokość prowizji  

/ opłaty 

1. Prowadzenie rachunku oszczędnościowego  miesięcznie 0 zł 

2. Przelewy   

1) Realizacja przelewu w PLN na rachunek w Banku:
 5

   

a) pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym od każdego przelewu 0 zł 

b) drugi i kolejne przelewy w miesiącu kalendarzowym od każdego przelewu 10 zł 

2) Potwierdzenie wykonania przelewu   

a) wysyłane faksem od jednego potwierdzenia 5 zł 

b) wysyłane pocztą listem zwykłym od jednego potwierdzenia 6 zł 

c) generowane w Serwisie Internetowym od jednego potwierdzenia 0 zł 

d) wysyłane pocztą elektroniczną od jednego potwierdzenia 0 zł 

3. Wyciąg   

1) wysyłany pocztą listem zwykłym za każdy wyciąg 0 zł 

2) wysyłany pocztą elektroniczną za każdy wyciąg 0 zł 

3) w Serwisie Internetowym za każdy wyciąg 0 zł 

4) na żądanie
4
 – bieżący, historyczny wysyłany pocztą listem zwykłym lub 

wysyłany pocztą elektroniczną lub odbierany w Oddziale 
za każdy wyciąg 20 zł 

 
Rozdział III MeritumKonto Celowe 
 

Lp. Rodzaj czynności / usługi 
Tryb pobierania prowizji 

/ opłaty 
Wysokość prowizji  

/ opłaty 

1. Prowadzenie rachunku oszczędnościowego  miesięcznie 0 zł 

2. Przelewy   

1) Realizacja przelewu w PLN na rachunek w Banku:
 5

   

a) pierwszy i drugi przelew w miesiącu kalendarzowym od każdego przelewu 0 zł 

b) trzeci i kolejne przelewy w miesiącu kalendarzowym od każdego przelewu 10 zł 

2) Potwierdzenie wykonania przelewu   

a) wysyłane faksem od jednego potwierdzenia 5 zł 

b) wysyłane pocztą listem zwykłym od jednego potwierdzenia 6 zł 

c) generowane w Serwisie Internetowym od jednego potwierdzenia 0 zł 

e) wysyłane pocztą elektroniczną od jednego potwierdzenia 0 zł 

3. Wyciąg   

1) wysyłany pocztą listem zwykłym za każdy wyciąg 0 zł 

2) wysyłany pocztą elektroniczną za każdy wyciąg 0 zł 

3) w Serwisie Internetowym za każdy wyciąg 0 zł 

4) na żądanie
4
 – bieżący, historyczny wysyłany pocztą listem zwykłym lub 

wysyłany pocztą elektroniczną lub odbierany w Oddziale 
za każdy wyciąg 20 zł 

 

                                                           
3
 W przypadku realizacji zlecenia stałego poprzez system SORBNET na kwotę poniżej 1 mln zł pobierana jest opłata w wysokości 40 zł. 

4
 Nie pobiera się opłaty za generowanie wyciągu w Serwisie Internetowym. 

5
 Możliwość zlecenia przelewu tylko w Serwisie Telefonicznym, Internetowym lub Mobilnym. 
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Rozdział IV Operacje w obrocie dewizowym 
 

Lp. Rodzaj czynności / usługi 
Tryb pobierania prowizji 

/ opłaty 
Wysokość prowizji  

/ opłaty 

1. Otrzymane polecenia wypłaty 
W przypadku, gdy koszty ponosi beneficjent, lub gdy występuje klauzula kosztów 
dzielonych (także dla przelewów walut obcych z innych banków w kraju) 

  

1) na rzecz Klientów Banku od każdego polecenia 
wypłaty 

10 zł 

2) na rzecz Klientów innych banków  
od kwoty polecenia 

wypłaty 

0,2%, 
min. 20 zł, 
max 200 zł 

3) uwarunkowane polecenie wypłaty  
od kwoty polecenia 

wypłaty 

0,2%, 
min. 20 zł, 
max 200 zł 

4) przelew europejski 
6
 od każdego przelewu  5 zł 

2. Wychodzące polecenia wypłaty   

 
1) realizacja w trybie zwykłym 

od kwoty polecenia 
wypłaty 

0,15%, 
min. 20 zł, 
max 200 zł 

2) realizacja w trybie przyspieszonym  
(w tym SORBNET-EURO lub w dacie waluty innej niż SPOT) 

od kwoty polecenia 
wypłaty 

0,2%, 
min. 30 zł, 
max 450 zł 

3) przelew europejski 
6
 od każdego przelewu 8zł 

3. Anulowanie lub zmiana dyspozycji polecenia wypłaty (na zlecenie Klienta), jeśli 
przelew nie został zrealizowany  

od każdego polecenia 
wypłaty 

40 zł 

4. Wystąpienie o anulowanie lub zmianę dyspozycji polecenia wypłaty (na 
zlecenie Klienta), jeśli przelew został zrealizowany 

od każdego polecenia 
wypłaty 

50 zł + ew. koszty innych 
banków 

5. Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia wykonania polecenia wypłaty  od każdego potwierdzenia 10 zł 

6. Zwrot polecenia wypłaty    

1) Zwrot przelewu europejskiego od każdego przelewu 
jak za  przelew europejski 

wychodzący 

2) Pozostałe 
od każdego polecenia 

wypłaty 
jak za  wychodzące 
polecenie wypłaty 

7. Reklamacja (postępowanie wyjaśniające) w sprawie realizacji polecenia 
wypłaty na zlecenie Klienta 

od każdego zlecenia 
100 zł + ew. koszty innych 

banków 

8. Opłata dodatkowa w przypadku zmian lub uzupełnień do polecenia wypłaty od każdego zlecenia 
zmiany/uzupełnienia 

25 zł 

 

Rozdział V Karty debetowe 
 

 

Lp. Rodzaj czynności / usługi 
Tryb pobierania prowizji 

/ opłaty 

VISA Basic* 
(karta do Prostego Konta 

Osobistego)  

Wysokość prowizji  
/ opłaty 

VISA Junior* 
(karta do MeritumKonta Junior) 

  

Wysokość prowizji  
/ opłaty 

1. Opłata za obsługę i ubezpieczenie karty miesięcznie 0 zł 0 zł / 1 zł 
7
 

2. Operacje bezgotówkowe od kwoty operacji 0 zł 0 zł 

3. Operacje gotówkowe w bankomatach w kraju   
 

 

1) Pierwsze 2 wypłaty w dowolnym bankomacie w 
Polsce zaksięgowane w danym miesiącu 

każdorazowo 0 zł 1 zł 

2) Kolejne wypłaty w dowolnym bankomacie w Polsce 
zaksięgowane w danym miesiącu 

każdorazowo 0 zł 1 zł 

4. Operacje gotówkowe w bankomatach za granicą    

1) Pierwsze 2 wypłaty w dowolnym bankomacie za 
granicą zaksięgowane w danym miesiącu 

każdorazowo 10 zł 1 zł  

2) Kolejne wypłaty w dowolnym bankomacie za granicą 
zaksięgowane w danym miesiącu 

każdorazowo 10 zł 1 zł  

5. 
Prowizja za przewalutowanie operacji dokonanych za 
granicą (nie dotyczy operacji w walucie EUR) 

od kwoty operacji 2% 2% 

6. Zmiana dziennego limitu gotówkowego każdorazowo 5 zł 5 zł 

7. Zastrzeżenie karty każdorazowo 0 zł 0 zł 

8. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej / zniszczonej  każdorazowo 25 zł 25 zł 

9. Wznowienie karty  każdorazowo 0 zł 0 zł 

10. 
Zablokowanie karty na życzenie Posiadacza rachunku / 
Użytkownika karty 

każdorazowo 2 zł 2 zł 

11. Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie każdorazowo 1 zł 1 zł 

12. Zmiana numeru PIN w bankomatach BZ WBK każdorazowo 2 zł 2 zł 

13. 
Mini-zestawienie operacji w bankomatach BZ WBK 
(wydruk z bankomatu ostatnich 10 operacji) 

każdorazowo 3 zł 3 zł 

* Okres ważności karty wynosi 3 lata; karta może być użytkowana od momentu wydania karty do ostatniego dnia miesiąca widniejącego na karcie jako data 
ważności. 

 

                                                           
6
 Dyspozycje przelewów w EUR, do krajów UE, posiadające numery rachunków zleceniodawcy i odbiorcy w standardzie IBAN, prawidłowy BIC Banku 

odbiorcy, opcję kosztową SHA, data waluty spot. 
7
 Opłata w wysokości 1 zł jest pobierana w każdym miesiącu, z tym że ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia jej aktywacji. Opłata nie jest 

pobierana, jeżeli suma operacji bezgotówkowych dokonanych daną kartą i rozliczonych przez Bank w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie 
100 zł i więcej. 
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Rozdział VI Zlecenia różne 
 

 

Lp. Rodzaj czynności / usługi 
Tryb pobierania prowizji 

/ opłaty 
Wysokość prowizji  

/ opłaty 

1. Zaświadczenia i opinie 
(odbierane w Oddziale, wysyłane faksem lub drogą elektroniczną e-mailem lub pocztą 
listem zwykłym) 

  

1) Zaświadczenie o posiadaniu rachunku za każde zaświadczenie 10 zł 

2) Zaświadczenie o obrotach na rachunkach / saldzie rachunku
8
 za każde zaświadczenie 10 zł 

3) Opinia bankowa o Kliencie
9
 za każdą opinię 50 zł 

2. Opłata za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących 
tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na 
podstawie Ustawy Prawo Bankowe  
(z wyłączeniem przypadków określonych w art. 110 Ustawy Prawo Bankowe) 
oraz innych przepisów prawa 
Uwaga: 
1) Opłata jest pobierana w przypadku posiadania przez Klienta rachunków lub 

korzystania z innych usług (w przypadku informacji negatywnej opłaty nie pobiera 
się). 

2) Opłata jest pobierana także w przypadku udzielania informacji bezpośrednio biegłym 
rewidentom w oparciu o pisemną zgodę posiadacza rachunku, na rzecz którego 
wykonywany jest audyt; opłata pobierana jest od posiadacza rachunku. 

3) Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach 
wzajemności. 

 
 

jednorazowo 

 
 

100 zł 

3. Blokada środków na rachunku Klienta (na zlecenie Klienta)    

1) na rzecz Banku każdorazowo 0 zł 

2) na rzecz innego banku lub innych instytucji każdorazowo 50 zł 

4. Opłata za przelew na rzecz organu egzekucyjnego prowadzącego 
postępowanie egzekucyjne z rachunku (opłatę pobiera się od posiadacza 
rachunku) 

od kwoty przelewu  
0,5% 

min 25 zł 

5. Prowizja za wymianę banknotów i monet na inne nominały lub banknotów 
zniszczonych na obiegowe 

od wartości wymiany 
0,5%, 

min. 5 zł 

6. 
Wysłanie dokumentów listem priorytetowym lub poleconym na życzenie 
Klienta 

każdorazowo 20 zł 

7. Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci każdorazowo 10 zł 

8. Ustanowienie, zmiana, odwołanie pełnomocnictwa
10

 każdorazowo 10 zł 

9. Zastrzeżenie dokumentu tożsamości każdorazowo 0 zł 

10. 
Podpisanie aneksu na wniosek Klienta w zakresie zmiany rachunku 
indywidualnego na wspólny lub odwrotnie 

każdorazowo 10 zł 

11. Inne czynności niewymienione w Taryfie opłat i prowizji od każdej czynności 
negocjowane 
indywidualne 

 

                                                           
8
 Nie pobiera się opłaty za wygenerowanie potwierdzenia o saldzie rachunku w Serwisie Internetowym. 

9
 Opinia zawiera informacje o prowadzonych rachunkach, średniomiesięcznych obrotach / wysokości salda na tych rachunkach, kredytach oraz o 

współpracy z Bankiem. 
10

 Opłaty nie są pobierane w przypadku pełnomocnictw udzielanych i obowiązujących wyłącznie w EKD 


