
Taryfa opłat i prowizji – sprawdź, zanim założysz konto 

Taryfa opłat i prowizji to łatwo dostępny dokument, w którym znajdziesz informacje co do 

wszelkich możliwych kosztów ROR-u. 

 

Taryfa opłat i prowizji to, obok regulaminu oferty, najważniejszy dokument, z jakim powinien zapoznać się 

klient banku zainteresowany jakimkolwiek produktem oferowanym przez instytucję. To właśnie tam znajduje 

się lista wszystkich kosztów związanych z posiadaniem np. konta osobistego, a więc, mówiąc krótko – znajdziesz 

tam informacje co do tego, kiedy bank może pobierać od Ciebie dodatkowe opłaty za daną usługę. 

Jak wygląda taryfa opłat i prowizji? 

Jeśli korzystasz z bankowości internetowej, to do taryfy opłat i prowizji masz bardzo łatwy dostęp – wystarczy 

zalogować się na swój profil w banku. Nie musisz martwić się, że dokument jest nieaktualny – instytucja musi 

powiadomić Cię za każdym razem, gdy dokonuje wszelkich zmian w taryfie z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Taryfa opłat i prowizji jest przedstawiana zwykle w formie pliku .pdf. Zawarte są tam informacje co do 

wszystkich dostępnych w banku produktów. Dzięki temu masz dostęp do całej bazy wiedzy w jednym miejscu. 

Jeśli mowa np. o kontach osobistych, to w taryfie wyszczególniony jest każdy dostępny w danym banku ich 

rodzaj. Wszelkie opłaty i prowizje zazwyczaj przedstawione są w formie tabeli. 

Za co bank może naliczać dodatkowe opłaty? 

Zostańmy jeszcze przy kontach osobistych – w końcu jest to najbardziej podstawowy produkt bankowy, który w 

większości przypadków pozwala również na skorzystanie z innych usług instytucji. Naturalnym jest, że klienci 

szukają rachunków całkowicie darmowych. I owszem, są one dostępne, ale jeśli spełnimy narzucone przez 

dostawcę usług warunki. Mogą się one oczywiście różnić w zależności od banku. 

Jedną z najczęściej pobieranych dodatkowych opłat jest ta za kartę debetową dołączoną do rachunku. 

Zazwyczaj można jej uniknąć np. dokonując za jej pomocą określonej w regulaminie i taryfie liczby transakcji 

bezgotówkowych czy wydając z jej użyciem konkretnej sumy w ciągu miesiąca. Kolejna popularna taryfa 

dotyczy korzystania z bankomatów innych sieci. Niektóre banki pobierają opłaty nawet za samo prowadzenie 

ROR-u, zazwyczaj jednak można ich uniknąć po spełnieniu dodatkowych warunków – one także powinny być 

omówione w taryfie opłat i prowizji. 

Inne koszty związane z posiadaniem konta osobistego i najczęściej przewijające się w ofercie banków to opłaty 

za: szybkie przelewy, przelewy w obcej walucie, polecenia zapłaty i zlecenia stałe, możliwość korzystania z 

obcych bankomatów, wpłaty do wpłatomatów.  
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