
 

Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYTYCH W DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM OPŁAT                         
Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM 

 
Rodzaj usługi Definicja 

Kredyt w rachunku płatniczym Usługa polegająca na umożliwieniu konsumentowi korzystania ze środków pieniężnych, 
w określonym limicie, w wysokości przekraczającej środki pieniężne zgromadzone na 
jego rachunku płatniczym, jeżeli każdy wpływ na rachunek pomniejsza zadłużenie 

Polecenie przelewu Inicjowanie przez płatnika transakcji płatniczej umożliwiającej przekazanie środków 
pieniężnych z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy 

Polecenie przelewu SEPA Inicjowanie przez płatnika transakcji płatniczej umożliwiającej przekazanie środków 
pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, 
jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze 
jednolitego obszaru płatności w euro SEPA) 

Polecenie przelewu w walucie 
obcej 

Inicjowanie przez płatnika krajowej transakcji płatniczej umożliwiającej 
przekazanie środków z krajowego rachunku płatnika u dostawcy usług płatniczych na 
krajowy rachunek odbiorcy u dostawcy usług płatniczych 

Polecenie zapłaty Inicjowanie przez odbiorcę transakcji płatniczej, o której mowa w art.3 ust. 2 ustawy                  
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, umożliwiającej pobranie środków 
pieniężnych z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy 

Powiadamianie SMS Usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku za 
pośrednictwem wiadomości SMS 

Prowadzenie rachunku 
płatniczego 

Usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta 

Polecenie Przelewu 
wewnętrzny 

Inicjowanie przez płatnika transakcji płatniczej umożliwiającej przekazanie środków                   
z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy u tego samego dostawcy 
usług płatniczych 

Sporządzenie zestawienia 
transakcji 

Usługa polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy 
zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie,             
w postaci papierowej 

Transgraniczna transakcja 
płatnicza przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych 

usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu 
karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym 
wykorzystaniem karty lub przez Internet 

Transgraniczna transakcja 
płatnicza przy użyciu 
karty debetowej do płatności 
gotówkowych 

usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego 
konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego, w urządzeniu 
umożliwiającym taką wypłatę (bankomat, terminal płatniczy) lub w placówce dostawcy 

Wydanie lub obsługa karty 
debetowej 

Usługa polegającą na wydaniu lub obsłudze karty debetowej, o której mowa w art.2 pkt 
15aa ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, jeżeli kwota każdej 
transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku konsumenta 

Wydanie zaświadczenia o 
posiadaniu rachunku 

Usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy 
zaświadczenia z informacjami o rachunku lub usługach świadczonych konsumentowi; 

Wypłata gotówki Usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta przy 
pomocy urządzenia umożliwiającego taką wypłatę (bankomat, terminal płatniczy) lub             
w placówce dostawcy; 

Wpłata gotówki Usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek konsumenta przy pomocy 
urządzenia umożliwiającego taką wpłatę (wpłatomat, bankomat) lub w placówce 
dostawcy 

Zlecenie stałe Usługa polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej 
wysokości z rachunku konsumenta, na jego zlecenie, na innych rachunek płatniczy 

Usługa dostępu do 
bankowości telefonicznej 

Dostęp do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii banku, 
umożliwiający sprawdzenie salda rachunku albo wykonanie transakcji płatniczej za 
pośrednictwem telefonu 

Usługa dostępu do 
bankowości elektronicznej 

Usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca 
sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych 
i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju 
dyspozycji rachunku. 

 


